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Koncert Lucie Bílé se světoznámým 
chlapeckým pěveckým sborem Boni pue-
ri  zahájil 1. prosince nejen prosincovou 
programovou nabídku Městského divadla 
v Prostějově, ale současně také oslavy 100. 
výročí otevření Národního domu, v němž 
divadlo sídlí.

„Příští rok ve stejný den oslavy vyvrcholí 
koncertem Evy Urbanové s Moravskou fil-
harmonií Olomouc,“ informovala ředitelka 
divadla Alena Spurná. Datum není podle je-
jích slov náhodné, neboť  Národní dům byl 
otevřen 30. listopadu a 1. prosince 1907.

V prosinci se dalších představení dočkají 

také pravidelní návštěvníci divadla. Abo-
nenti skupiny B uvidí v úterý 5. prosince 
Postel plnou cizinců. V komedii Dave 
Freemana se objeví tváře známé z tele-
vizního seriálu Rodinná pouta. Režisérem 
představení je Roman Štolpa, který v Pros-
tějově dlouho žil. „Před časem sklidila vel-
ký úspěch Štolpou nastudovaná komedie 
Bez předsudků s Janou Paulovou a Pavlem 
Zedníčkem,“ připomněla  ředitelka diva-
dla. Zdůraznila, že stejně jako v minulých 
letech sází  předvánoční divadelní drama-
turgie hlavně na pohodu. 

Skupina 5P má ve středu 13. prosince 

od 19  hodin na programu komedii 
o naději Dveře aneb Pane, vy jste náho-
da s Jitkou Smutnou a Janem Hartlem 
v hlavních rolích. Čtyři podoby lásky, čty-
ři rozdílné pohledy do světa zamilovaných 
zprostředkují divákům protagonisté insce-
nace Čtyři pokoje do zahrady - Jan Kačer, 
Jana Brejchová, Pavlína Filipovská, Jan 
Révai a další. Představení je pro skupinu 
A na programu v pátek 15. prosince v 19 
hodin.  

Předvánoční čas je mimořádně příhodný 
i pro hudební pořady. Moravská filharmo-
nie Olomouc řízená tentokrát dirigentem 
Vítem Mickou vystoupí v prostějovském 
divadle v pátek 8. prosince s programem 
Na návštěvě u Stamiců. 

Všechna nedělní odpoledne v divadle 
patří stejně jako v minulých letech advent-
ním koncertům  a pořadům tří prostějov-
ských gymnázií. Gymnázium Jiřího Wolk-
ra uvede 3. prosince derniéru představení 
Piky piky na hlavu aneb pan Posleda, pří-
tel študáků. O týden později přijde s pořa-
dem Vánoční dárek k narozeninám Reálné 
gymnázium a základní škola města Pros-
tějov. „Adventní koncert jsme letos věno-
vali stým narozeninám Národního domu,“ 
prozradila zástupkyně ředitele školy Jana 
Maršálková s tím, že výtěžek koncertu 
škola věnuje na podporu místních ochot-
nických spolků. Cyklus adventních kon-
certů uzavře17. prosince Cyrilometoděj-
ské gymnázium koncertem, v němž zazní 
mimo jiné i Česká mše vánoční J. J. Ryby. 
Všechna adventní zastavení začínají od 17 
hodin.

Už tradičním předvánočním programem 
je koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers. „Nejnovější program je plný překva-
pení, takže neprozradím víc, než to, že se jme-
nuje Račte si přát?“, prohlásila ředitelka Spur-
ná s tím, že Havelka se svým bandem bude 
v Prostějově účinkovat v sobotu 16. prosince 
od 19 hodin.  (eze)

Předvánoční čas v divadle: 
koncerty, komedie, pohoda

Důvěrně známý pohádkový příběh 
o Popelce ožije v sobotu 9. prosince od 
15 hodin na scéně prostějovského divadla. 
Výpravné muzikálové představení uvede 
Slezské divadlo Opava. Příběh o chudé 
a odstrkované Popelce, která se nakonec 
provdá za prince, časem neztrácí nic na 
své přitažlivosti a znají jej doslova všech-
ny generace.

„V programové nabídce pamatujeme 
i na ty úplně nejmenší diváky, kteří do 
divadla přijdou se svými rodiči nebo pra-
rodiči,“ uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově Alena Spurná.

Popelka je v této sezóně první pohád-
kovou sobotou pro děti a jejich doprovod. 
„I po novém roce počítáme s pořady pro 
děti. Doufáme, že se nám po dvouleté pře-

stávce podaří  získat například Divadlo 
Spejbla a Hurvínka,“ nastínila Spurná.

Kromě muzikálu a rozzářeného vánoč-
ního stromečku čeká děti 9. prosince 
v divadle také sladké překvapení, o které 
se postarala nově zvolená senátorka Bože-
na Sekaninová. Popelka je sice na progra-
mu několik dní po Mikuláši, malá nadílka 
však na děti počká.  (eze) 

K Popelce přibude sladké překvapení

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!

Město Prostějov, Agency „ BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, 
Kultura v regionu  Prostějov a mediální partner Rádio Haná

pořádají

v sobotu 9. prosince v přednáškovém sále Národního domu 
2. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2006
Podmínky:
Děti od  5 do 15 let  +  jeden z rodičů (otec nebo matka) 
zazpívají společně dvě písně.

Začátek v 9.00 hodin – prezentace od 8.30 hodin.

Přihlášky do soutěže zasílejte na adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, Císařská 26, 798 07 Brodek u Prostějova.

Tel./fax : 582 370 201, mobil: 605 247 688, 602 740 978,
e-mail: mobo@quick.cz

Doprovod ke zpěvu si účastníci přinesou sami!

Přátelské posezení v jazzovém stylu 
chystá Městské divadlo v Prostějově na 
pondělí 18. prosince v 19 hodin do secesní 
kavárny Národního domu. Stejně jako před 
rokem zvou pořadatelé návštěvníky sloga-
nem: Negruntujte, nepečte! Přijďte posedět! 
K poslechu bude hrát pražské kvarteto Zeffi-
ro, které účinkuje ve složení dva akordeony, 
klavír a klarinet střídaný saxofonem.

„Podobné posezení jsme poprvé uspo-
řádali před rokem s vokální skupinou 
VOXTET. Bylo to skutečně velmi pří-
jemné zastavení v předvánočním shonu. 
Kavárna byla obsazená do posledního 
místa,“ uvedla ředitelka divadla Alena 
Spurná. 

Kvarteto Zeffiro sklízí na koncertních 
i klubových pódiích úspěchy díky technic-

ké vyspělosti hráčů, ale také díky zajíma-
vému zvuku. „Pro předvánoční kavárnu 
jsme se s muzikanty  dohodli na jazzo-
vém provedení, stejně dobře však zvládají 
i klasický repertoár,“ prozradila ředitelka. 
Ze skladatelů, které bude v kavárně slyšet, 
pro příklad jmenovala Georga Gershwina, 
Jaroslava Ježka, Astora Piazzollu či Duka 
Ellingtona.  (eze)

Secesní kavárna zve na jazzové posezení

V hlavních rolích komedie Dveře aneb Pane, vy  jste náhoda uvidí diváci 
Jitku Smutnou a Jana Hartla.   Foto: archiv

Výpravný muzikál Popelka je v nové divadelní sezóně první pohádkovou sobotou pro děti a jejich doprovod.   Foto: archiv 

ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

zve všechny rodiče a přátele školy 
ve středu 13. prosince od 17 hodin na 

10. PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
v kostele POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

(hlavní kostel).

V programu vystoupí:

❅ dětský pěvecký sbor (Mgr. M. Ulmanová)

❅ soubor MUSICA (Mgr. E. Zatloukalová, Mgr. J. Baráková)

❅ sbor učitelů a přátel školy (Mgr. M. Vacová)

  Slovem provází:  Mgr. J. Baráková

  Varhanní doprovod: O. Mucha

Drahomíra GRYDILOVÁ, Stanislav PLUSKAL, Marie SMÉKALO-
VÁ, Ludmila SVOZILOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, všichni z Prostějo-
va, Jarmila GALÍČKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Josef KLÍČ, 
ing. Mojmír ŠVARC, Jan VÁCLAVÍK, Božena ZAPLETALOVÁ, 
MUDr. Karel PRASKAČ, Karol MENYHÁZ, Zdeněk BELJANKIN, 
Josef REFKA, všichni z Prostějova, František TEXL z Prostějova, části 
Domamyslice.

Bohuslav BRADÁČ, Josef SKOPAL, Marie ROBOVÁ, Helena HANÁ-
KOVÁ, Božena KEJÍKOVÁ, všichni z Prostějova, Alois NOVÁK  
z Prostějova, části Vrahovice, Drahoslav HRUBÝ, Jiřina JULÍNKO-
VÁ, Lev NÁGL, Jaroslav ŠALAMOUN, Zdeňka JIROUŠKOVÁ, 
Josef DOČKAL, Fratiška KLEVETOVÁ, Ludvík DANĚČEK, Dagmar 
HRABALOVÁ, všichni z Prostějova, Marie KAŠPÁRKOVÁ z Pro-
stějova, části Domamyslice, Miloslav KUBEN z Prostějova, Jaroslav 
PAŘENICA z Prostějova, části Vrahovice, Ludmila NAVRÁTILOVÁ, 
Libuše DADÁKOVÁ, obě z Prostějova. 

Ladislav SKÁCELÍK z Prostějova, Bohumír PEŠEK z Prostějova, části 
Vrahovice,  Věra VLKOVÁ z Prostějova, Eduard RYP z Prostějova, čás-
ti Krasice, Jitka SAMUELOVÁ, Emilie BUBLÍKOVÁ, Jiří ZEMAN, 
Miluše KOVÁŘOVÁ, všichni z Prostějova. 

Antonín ŠEVČÍK, Adolfa KOHOUTOVÁ, Zdeňka SOLDÁNOVÁ, 
Marie LOBODÁŠOVÁ, Květoslava CZYŽOVÁ, Jaroslav KRATO-
CHVÍLA, Svatoň SKLÁDAL, všichni z Prostějova. 

Ludmila ZATLOUKALOVÁ z Prostějova. 

Josef ZAJMA, Vladimír BRTNÍK, oba z Prostějova. 

Alžběta JUŘÍKOVÁ, Alžběta VÁLOVÁ, obě z Prostějova. 

Alois SOCHŮREK, Eliška MIŠKOVSKÁ, oba z Prostějova. 

Marie SKALOVÁ, Helena ROMANOVÁ, Zdenka SOKOLOVÁ, 
všechny z Prostějova. 

V měsíci listopadu oslavili své životní jubileum: 
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V období adventu vystoupí třikrát, vždy 
v úterý  v podvečer, před prostějovskou 
radnicí ženský pěvecký sbor Vlastimila. 
Sbor nabídne téměř půlhodinový kulturní 
program, v němž ženy zazpívají pásmo 
koled. 

Termíny a časy vystoupení: 5., 12. a 19. 
prosince vždy od 17.15 hodin. 

Ženský pěvecký sbor Vlastimila i město 
Prostějov se těší na hojnou účast občanů 
i návštěvníků města na těchto kulturních 
akcích.  (jg)

Náměstím se  
ponesou koledy

Městská knihovna Prostějov
oznamuje svým čtenářům, návštěvníkům a přátelům, 

že v době od 23. prosince do 2. ledna

bude  uzavřena.

Přejeme krásné prožití Vánoc, spokojenost a pevné 

zdraví. Těšíme se na vás od 3. ledna 2007, přátelé.


