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Demontáží sedadel z divadelního sálu 
začala celková rekonstrukce interiérů pros-
tějovského divadla, které je součástí Národ-
ního domu. Tato významná secesní památ-
ka vystavěná podle návrhů architekta Jana 
Kotěry oslaví v příštím roce sto let od svého 
otevření.

„Nástup řemeslníků z vlčnovské firmy 
Hoko byl skutečně razantní. V úterý večer 
jsme hráli poslední představení a ve středu 
večer už byl divadelní sál z poloviny prázd-
ný,“ uvedla ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná.

Firma Hoko Vlčnov není ve svém oboru 
žádným nováčkem a ani v Prostějově to není 
její první zakázka. „V Prostějově jsme loni 
montovali sedadla do kina Metro, máme 

však také zkušenosti z historických budov,“ 
prohlásil Petr Vrágl ze společnosti Hoko. 
Z mnoha realizovaných zakázek lze uvést 
například Klicperovo divadlo a Filharmonii 
v Hradci Králové,  Divadlo Jiřího Myrona 
v Ostravě, pražské Divadlo v Dlouhé, tisí-
covku křesel dodá firma pro Dům U Hyber-
nů v Praze a další pro Karlínské hudební 
divadlo.

V prostějovském divadle bylo třeba 
řady sedadel rozložit doslova do poslední-
ho šroubku. „Jednotlivé elementy musíme 
označit, každé sedadlo je totiž originál, 
který se musí vrátit na své původní mís-
to. Jinam by totiž nezapadl,“ prozradil 
Vrága něco z výrobní kuchyně. Všechna 
sedadla budou nově vyplněna a  přeča-

louněna, jejich dřevěná konstrukce pro-
jde důkladnou renovací. „Obnova tohoto 
nezbytného divadelního vybavení  bude 
stát něco přes milion korun. Všechny 
použité materiály musí splňovat přísné 
protipožární normy a musí také odpoví-
dat požadavkům pracovníků památkové 
péče,“ informovala ředitelka divadla 
Spurná. Budoucí barevné ladění diva-
delního sálu však neprozradila. „Chce-
me, aby to pro naše návštěvníky bylo 
překvapení,“ prohlásila ředitelka. Obno-
va interiérů divadla potrvá přibližně půl 
roku. Zahrnuje výměnu podlahových 
krytin,  výmalbu, tapetování, počítá se 
také s přestavbou bufetu a úpravou záze-
mí pro účinkující. (eze)

Sedadla z divadla mizí doslova před očima

Na informačním středisku Městského 
úřadu v Prostějově je k dispozici dalších 
500 výtisků knihy Konec války v Prostějově 
1945 fotografa Václava Ševčíka. Po dohodě 
s autorem nechalo město Prostějov dotisk-
nout  publikaci v brožované podobě (na roz-
díl od prvních pěti set kusů, které byly vydá-
ny v tvrdých deskách), což ovšem nikterak 
nesnižuje kvalitu díla. Brožovaná podoba 

knihy je pro zájemce k dispozici za  39 Kč.  
První vydání publikace Konec války 

v Prostějově 1945 vyšlo v loňském roce. 
Jejím obsahem jsou nejen fotografie doku-
mentující závěr válečného konfliktu v našem 
městě a jeho okolí, ale i  následné dny osvo-
bození. Jsou zde také průvodní texty, které 
doplňují a rozšiřují fotografický materiál.                                 
  (jg) 

Konec války v Prostějově 
ve fotografiích Václava Ševčíka

ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4, zve 
srdečně všechny příznivce  výtvarného 
umění na výstavu kreseb žákyně 9. třídy ZŠ 
v Rejskově ulici Jany Nenálové a výtvar-
ných prací žáků prostějovských škol k 500. 
výročí úmrtí Matěje Rejska.

Slavnostní vernisáž a vyhodnocení sou-
těže se uskuteční v pondělí 12. června v 8.30 

hodin v prostorách školní dílny v základní 
škole v Rejskově ulici - vchod z budovy 
Vápenice.

Výstavy budou přístupné v týdnu od 12. 
do 16. června. Prohlídku si můžete domlu-
vit telefonicky na číslech 582 344 560, 
775 344 561 nebo přes internet: zsrej@pv-
skoly.cz, marzat@email.cz.

Pětisté výročí úmrtí Matěje Rejska 
inspirovalo k výstavě žákovských prací   

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose ve spolupráci s Městským divadlem 
Prostějov pořádá od 8. do 11. června přehlídku divadelních souborů a jejich hostů. 

Čtvrtek 8. června
17 hodin  Rodinné pouto  Divadlo Point, Olomoucká 25
  - M. Ondra a kolektiv 
  - detektivní příběh s překvapivým rozuzlením
  - hrají žáci LDO při ZUŠ Vl. Ambrose 
  - režie: M. Ondra 

18 hodin  MEDartOvská HUDEBNÍ sPRŠkA Divadlo Point
  - ZION SQUAD (prostějovská reggae kapela)
  - CONTRARIVISE (prostějovský Skála – rock)
  - LAXEMBERG… a hosté (prostějovský hard – hověz) 

Pátek 9. června 
17 hodin  LEDOvá kRáLOvNA   sál ZUŠ vl. Ambrose
  - M. Ondra a kolektiv 
  - sportovně-tanečně-baletní tea-negrovská tragikomedie
  - velmi volně podle H. Ch. Andersena
  - DS Franka Millera při ZUŠ Vl. Ambrose 
  - režie: M. Ondra 

19 hodin  M. kundera: JAkUB A JEHO PáN   Divadlo Point
  - hra o lásce, zradě a pomstě
  - variace tří odlišných příběhů, až se jaksi (směšně) podobají 
  - DS „Na štaci“ Němčice nad Hanou 
  - režie: M. Sopuch

sobota 10. června 
16 hodin  DEsET MALÝCH MIss   sál ZUŠ vl. Ambrose 
  - H. Kotyzová a kolektiv 
  -  někde na malebném ostrově se na volbu královny Miss World Juni-

or připravuje deset půvabných dívek…
  - DS Bombičky při ZUŠ Vl. Ambrose 
  - režie H. Kotyzová 

19 hodin  P. Plastowski: MIsE O2 Divadlo Point, Olomoucká 25
  -  píše se rok 2270 a továrna na kyslík Sauber 1 na asteroidu Ludfik 

G – 247 P – 1001 z technických důvodů přerušila provoz
  - DS Třeba i… s příchutí jablka při ZUŠ Vl. Ambrose 
  - režie: H. Kotyzová

Neděle 11. května 
15 hodin  JAk sE HOvNIváL CHTĚL sTáT MOTÝLEM Divadlo Point
  - R. Groszmann a kolektiv 
  - pohádka pro celou rodinu o broucích a jedné kouli navíc 
  - uvádí agentura BURAN Brno
  - režie R. Groszmann

19 hodin   J. M. synge: sTUDNA svĚTCŮ  Divadlo Point
  -  „… to je přece hrozný bejt slepej. Člověk ani nemůže utéct, když 

má strach, že zase uvidí.“
  - hlavní role: Tereza Hořínková a Miroslav Ondra
  - Divadlo Point, Gymnázium J. Wolkera 
  - režie: A. Procházka 

vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Festival vznikl za přispění města Prostějova a Divadla Point Prostějov. 

MEDart 2006 
Přehlídka divadelních souborů a jejich hostů

19. – 25. 6. AsTRONOMICkÝ TÝDEN
-  V jeho průběhu je hvězdárna otevřena od pondělí do pátku vždy od 9 do 16 hodin, kdy jsou mj. nabízeny pohádky pro děti.
-  Každé odpoledne v 15 hodin pozorování Slunce, pouze v neděli bude pozorování začínat již ve 13.30 hodin. Nutnou podmínkou pro 

konání pozorování je bezmračná obloha.
-  Každý večer ve 22.30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná 

obloha.

POZOROváNÍ sLUNCE 
 se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o  celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15 do 16 hodin. V neděli 25. 6. od 13.30 do 
14.30 hodin. Ve středu 21. 6. ve 14.26 hod. přechází Slunce ze znamení Blíženců do znamení Raka. Začátek astronomického léta, letní 
slunovrat.

NOČNÍ POZOROváNÍ HvĚZDNé OBLOHy DALEkOHLEDy 
 se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22.30 do 23.30 hodin. Měsíc je  3. 6. v první čtvrti, 11. 6. v úplňku, 18. 6. v poslední 
čtvrti a 25. 6. nastává nov. Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před koncem otevírací 
doby. Vstupné 5 Kč.

POHáDkA – LETNÍ POHáDkA 
 Od 19. do 23. 6. v 10.00 a ve 13.30 hodin a také každou červnovou středu v 15.30 hodin. Labuť, Lyra, Orel a Delfín jsou přátelé. 
S blížícím se podzimem nastávají každoroční starosti. Ptáci odlétají na jih, Lyra však létat neumí. Zachrání ji její věrní přátelé. Po 
pohádce následuje povídání o souhvězdích letní oblohy. Vstupné 5 Kč.

NEDĚLNÍ sOUTĚŽ – LABUŤ, LyRA A OREL
 V neděli 25. 6. ve 14.30 hodin. Pro děti ve věku 5 – 11 let, které budou odpovídat na deset jednoduchých otázek. Soutěži  bude před-
cházet povídání o letní obloze a především o třech souhvězdích, jejichž nejjasnější hvězdy tvoří „letní trojúhelník“. Děti si prohlédnou 
hvězdné globusy a mapy hvězdné oblohy. Pro vítěze je připravena odměna, pro všechny pohádky. Vstupné 5 Kč. 

vÝsTAvy HvĚZDNÝ vEsMÍR  A Z DĚJIN PROsTĚJOvské AsTRONOMIE
 jsou přístupné na začátku  astronomických pozorování (v  tom případě jsou jejich součástí) a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém 
případě je vstupné 5 Kč.

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA v Prostějově 
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov, telefon: 582 344 130, fax: 582 332 046, e-mail: hvězdárna@hvezdarnapv.cz

Ve čtvrtek 1. června se otevře-
ly nové prostory dětského oddělení 
městské knihovny. Oddělení opustilo 
Pernštýnský zámek, kam se přestěho-
valo o prázdninách roku 1968. Byl to 
tenkrát revoluční počin, protože pro-
stějovská knihovna byla snad druhá 
v Československu, která měla prosto-
rově oddělené prostory pro dospělé 
a dětské čtenáře. Akcentovalo to teh-
dejší názor, že každá věková  skupi-
na má svoje specifika. Tento názor 
byl knihovnickou praxí  korigován ve 
prospěch integrovaných komunitních 
institucí, zejména knihoven.

Od 1. června funguje dětské odděle-
ní městské knihovny v přibližně stej-
ných prostorách na Vápenici. Přenesly 
se sem všechny činnosti a zkušenosti, 
kterými dětské oddělení disponovalo. 
To je navíc vybaveno zařízením pro 
handicapové čtenáře, takže  je plně 
bezbariérové.  Bude působit v kontaktu 
s rušnou Vápenicí. Co to přinese, nel-
ze nyní odhadovat. Počáteční provoz 
bude testovací. Je třeba vyzkoušet, jak 
se zde budou malí a mladí čtenáři cítit, 

jak se zde bude dařit práce knihovnic 
a jak ji dále přizpůsobovat a zlepšo-
vat. To je však otázka budoucích dnů 
a týdnů.

Nejen doufáme, ale věříme, že si 
malí a mladí čtenáři  najdou cestu i na 
Vápenici č. 9.   (Q)
 

 Městská knihovna Prostějov
Založena 30. IX. 1898

Institucionální člen skIP
skálovo nám. 6, 797 33 Prostějov

Tel.: 582 342 120, fax 582 342 120,
e-mail: knihovna@knihovna.cz,

URL: http://www.knihovna.cz

Bezbariérové dětské oddělení městské knihovny 
vítá čtenáře v nových prostorách na Vápenici

Provozní doba městské knihovny o prázdninách 
PŮJČOvNA PRO DOsPĚLé + ČÍTáRNA 

Skálovo nám. 6, telefon: 582 345 012
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin
úterý zavřeno
čtvrtek a pátek 8.00 – 16.00 hodin 
sobota zavřeno

DĚTské ODDĚLENÍ
Vápenice 9, telefon: 582 345 012

pondělí – pátek (mimo úterý) 9.00 – 11.00 hod., 12.00 – 16.00 hod. 
úterý a sobota    zavřeno

POBOČky NA sÍDLIŠTI svOBODy A vE sTUDENTské ULICI
v budově Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova budou po dobu prázdnin uza-
vřeny.

Od 31. 7. do 13. 8. bude knihovna se všemi svými pobočkami uzavřena.

Až do 10. července si ve vstupní hale 
prostějovské nemocnice můžete prohléd-
nout výstavu obrazů prostějovské rodač-
ky Dagmar Pospíšilové. 

Již  v dětství zcestovala polovinu světa, 
přesto ve svých obrazech nejraději zachy-
cuje místa a krajiny důvěrně známé. 

Ráda se nechává  inspirovat místy 
z okolí Prostějova, popřípadě pohled-
nicemi a fotografiemi, které přenáší do 
svých obrazů s větší či menší dávkou 
osobitého pojetí a fantazie. Vyhýbá se 
lomeným barvám a barevností zdůraz-
ňuje význam radosti a optimistického 
pohledu na život.

Dagmar Pospíšilová se věnuje přede-
vším krajinářské a dekorativní malbě. 
K tvorbě používá barvy na latexovém 
základu, které vyžadují zcela jinou tech-
niku malby než olej, kterým maluje  méně 
často. 

Vstupní halu nemocnice 
ozvláštnily obrazy krajin  

Zlatý stříbrný Otokar Hořínek je název 
knihy Lenky Sehnalové o prostějovském 
rodákovi, který v roce 1956 získal jako 

nejlepší československý střelec z libovol-
né malorážky stříbrnou medaili na XVI. 
olympijských hrách v australském Mel-

bourne. „Je to hold člověku, který prosla-
vil Prostějov, aniž by se o tom moc vědě-
lo,“ uvedla autorka. 

„Kdo chce být v něčem první, musí si 
dát cíl a věřit mu. Chtěl jsem být nejlep-
ší a dokázal jsem to,“ prohlásil na slav-
nostním křtu knihy, nad kterým převzal 
záštitu starosta ing. Jan Tesař, olympijský 
medailista, zasloužilý mistr sportu a čest-
ný občan města Prostějova Otokar Hoří-
nek. Spolupořadatelem křtu se stal Státní 
okresní archiv Prostějov, v jehož prosto-
rách celá akce proběhla. 

OTOKAR HOŘÍNEK
se narodil 12. května 1929 v Prostějově 
– Drozdovicích. Na XVI. olympijských 
hrách v australském Melbourne v roce 
1956 získal stříbrnou medaili ve střelbě 
z libovolné malorážky v disciplíně 3 x 40 
standard, Na téže olympiádě se umístil 
čtvrtý v disciplíně 60 ran vleže. 

V roce 1957 získal titul zasloužilý mistr 
sportu. 

Další medaile vybojoval na mistrovství 
světa v Moskvě v roce 1958 a na mistroství 
Evropy v Miláně v roce 1959.

V roce 1998 byl Otokar Hořínek jmeno-
ván čestným občanem města Prostějova. 

„Kdo chce být v něčem první, musí si dát cíl 
a věřit mu,“ hlásá prostějovský rodák 

Knihu Zlatý stříbrný Otokar Hořínek slavnostně pokřtil starosta města ing. 
Jan Tesař (na snímku se slavným prostějovským rodákem). 


