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Několik posledních příležitostí k ná-
vštěvě divadelního či koncertního předsta-
vení mají v květnu návštěvníci Městského 
divadla v Prostějově.  Od 24. května bude 
totiž divadlo  přibližně půl roku zavřené 
kvůli celkové rekonstrukci interiérů.

Ve čtvrtek 4. května mají příznivci 
prostějovských divadelníků naposledy 
možnost zhlédnout muzikál Čajzni škvá-
ru, Olivere.  Na 19 hodin je naplánovaná 
derniéra tohoto představení, jež s mladý-
mi tanečníky, zpěváky a herci nastudoval 
režisér Aleš Procházka.

V pátek 5. května od 19 hodin se usku-
teční dvakrát odložený koncert Pavly 
Břínkové Muzikálem křížem. Pro předpla-
titelskou skupinu 4 je to zároveň poslední 
abonentní titul. „Paní Břínkovou trápilo 
dlouhodobé onemocnění, ale už znovu 
koncertuje, tak snad to napotřetí vyjde,“ 
uvedla ředitelka divadla Alena Spurná.

O den později, v sobotu 6. května od 
14.30 hodin, bude v Prostějově hostovat 
Moravské divadlo Olomouc s výprav-
nou pohádkou O Slunečníku, Měsíčníku 
a Větrníku. 

Sezóna 2005 – 2006 vyvrcholí v úterý 
23. května  představením Činoherního 
klubu Praha. Předplatitelé skupiny 5P uvi-
dí brilantní komedii Georgese Feydeaua  
Dámský krejčí, kterou s herci Radkem 
Holubem, Milanem Mikulčíkem, Jaro-
mírem Dulavou, Mahulenou Bočanovou, 
Barborou Seidlovou a dalšími nastudoval 
režisér Martin Čičvák. Také diváky tohoto 
představení čeká malý dárek. „Načaso-
vali jsme termín posledního představení 
před rekonstrukcí přesně na období, kdy 
se před sto lety pokládal základní kámen 

Národního domu. Ke stému výročí událos-
ti, kterou naši předkové nazvali Slavnost 
prvního zapuštění rýče, vydá radnice pří-
ležitostný tisk, který návštěvníci dostanou 
na památku,“ prozradila Spurná.

V období od 24. května ovládnou diva-
dlo řemeslníci nejrůznějších profesí. Chys-
tá se obnova podlahových krytin,  tapet, 
výmalby, rekonstrukce a výměna sedacího 
nábytku a další úpravy. „Všechny práce 

musejí být dokončeny tak, abychom v lis-
topadu opět hráli,“ prohlásila ředitelka. 
Uvedla současně,  že další sezóna bude 
poněkud kratší, předplatitelé však uvidí 
stejný počet titulů, bohatá bude i nabídka 
mimo abonentní cykly. „Do konce roku 
chceme v divadle stihnout všechno to, na 
co se lidé těší – Cimrmany, Sklepáky nebo 
třeba  Melody Makers,“ slíbila Spurná.
 (eze)

DOMOVINKA, Tetín 1
nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ
termín                  tématické zaměření setkání                        lektor                        

úterý 2. května  Astrologie	    Miloslav Ponkrác
od 14 hodin

úterý 9. května  Astrologie	    Miloslav Pankrác
od 14 hodin 

úterý 17. května  Tajemná	místa	našeho	regionu   Erika Bábková 
od 14 hodin  - tipy na vycházky 

úterý 23. května Historie a současnost Muzea Prostějovska  PhDr. Václav Hruška 
od 14 hodin Zajímavosti našeho okresu
   
úterý 30. května  Botanická zahrada     M. Dvořáková 
od 14 hodin 

Bližší informace na telefonním čísle 582 360 295.

Komedie Činoherního klubu ukončí divadelní 
sezónu, herce vystřídají řemeslníci

Téměř s měsíčním předstihem oslaví děti 
i jejich rodičovský doprovod Mezinárodní 
den dětí v Městském divadle v Prostějo-

vě. Kvůli chystané rekonstrukci divadla se 
dětské představení uskuteční již v sobotu 
6. května od 14.30 hodin. Moravské diva-
dlo Olomouc uvede výpravnou klasickou 
pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větr-
níku, kterou podle Boženy Němcové napsal 
Jan Jílek.

 „Svátek dětí oslavíme trochu dříve, pro-
tože divadlo bude od 24. května na půl roku 
uzavřené. Všechny interiéry čeká proměna,“ 
informovala ředitelka divadla Alena Spurná 
a dodala, že dětem snad malá oslava před 
termínem vadit nebude. 

Olomoučtí herci, mezi nimiž nechybí ani 
čerstvá nositelka Ceny Thálie Evellyn Paco-
láková, sehrají příběh o králi, jeho třech dce-
rách, princi a mocných vládcích Slunečníku, 
Měsíčníku a Větrníku. 

Představení pro rodiče s dětmi se stala 
žádanou součástí programové nabídky pro-
stějovského divadla. „Doufám, že v oprave-
ném divadle se s dětmi zase potkáme. Snad 
mohu prozradit, že ve Slezském divadle 
v Opavě jednáme o tom, že k nám přijedou 
s výpravným muzikálem Popelka,“ prozra-
dila ředitelka něco z chystané nabídky.

Malí caparti neodejdou 6. května z divadla 
s prázdnou – před odchodem je pro každého 
připraveno sladké překvapení,	které pro ně 
uchystala místostarostka Božena Sekanino-
vá. (eze)

MDD oslaví děti v předstihu 
- pohádkou i sladkostí

Když tvořila Hana Nováková, studentka 
tercie prostějovského Cyrilometodějského 
gymnázia svůj obraz s tématikou Betléma, 
ani ve snu ji nenapadlo, jakého úspěchu 
s touto malbou dosáhne. Akvarel formá-
tu A3 zaujal porotu v italském Arenzanu 
natolik, že odborníci udělili Hance první 
místo a studentka z Prostějova se tak stala 
absolutní vítězkou soutěže. 

Klání „Piccoli Artisti“  pořádá Společ-
nost Pražského Jezulátka v Arenzanu. Pro-
stějovské Cyrilometodějské gymnázium 
se jej účastnilo už potřetí. Vůbec poprvé 
se ale může škola pochlubit absolutním 

vítězstvím na mezinárodním poli. „Odbor-
nou poradkyní při malování mi byla dok-
torka Snášelová.  Téma bylo jasné předem 
– ztvárnit originálním způsobem Betlém. 
Dokončení obrazu mi trvalo asi měsíc,“ 
odhadla úspěšná studentka, která chce 
v malování pokračovat. „Přihlásila jsem 
se do výtvarné soutěže s názvem Stoletý 
Národní dům v Prostějově,“ nastínila své 
plány Hana Nováková.

Originál obrazu zůstane v Itálii. Škola si 
pořídila kopii, která bude v závěru školní-
ho roku k vidění v gymnaziální Galerii pro 
duši.      (jf)	

Akvarel prostějovské studentky 
okouzlil italskou porotu 

Přehrada opět ožije 
Mezinárodním 

hudebním festivalem

Ve středu 31. května a ve čtvrtek 1. červ-
na se na plumlovské přehradě uskuteční 
již 11. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu pro děti a mládež se zdravotním 
postižením. Během dvou festivalových 
dnů vystoupí přes pět desítek škol, ústavů, 
dětských domovů a školských zařízení se 
svými hudebními, tanečními či pohybový-
mi vystoupeními. Hlavním cílem festivalu 
je ukázat široké veřejnosti, že i zdravotně 
postižení umí připravit program pro své 
kamarády a známé, že dokáží společně se 
radovat, zpívat, tančit i soutěžit, potkávat 
„staré“ kamarády a vytvářet nová přátel-
ství.

Ani letos nebude na této významné 
kulturně-společenské akci chybět celá 
řada známých osobností. Pozvání přijali 
oblíbení moderátoři Honza Musil a Pavel 
Svoboda, zpěváci Petr Bende, Jaroslav 
Uhlíř, Heidi Janků, Anna K, Bára Basi-
ková, skupina Maxim Turbulenc i celá 
řada prostějovských hudebních seskupe-
ní. Součástí festivalu bude bohatý dopro-
vodný program (skákací hrad, skluzavka, 
autíčka, cannisterapie, klaun, zábavné sou-
těže, lodičky, hipoterapie, turnaj v kopané 
apod.). 

Akci pořádá občanské sdružení „Pís-
ničkou ke slunci“ ve spolupráci s městem 
Prostějovem. Bližší informace můžete 
získat na ww.okraje.com/festival nebo na 
telefonním čísle 724 101 563.

Program festivalu
středa 31. května  
12 – 18 h     Vystoupení škol, dětských domo-

vů, ústavů atd.

18 hodin HEIDI JANKŮ 
19 hodin MAXIM TURBULENC
20 hodin PETR BENDE
21 hodin ANNA K
22 hodin disko (Karel Kovář)
Moderuje: HONZA MUSIL
Vstupné na 1 den: 100 Kč 

čtvrtek 1. června
9 – 17 hodin  Vystoupení škol, dětských domo-

vů, ústavů 
11 hodin  JAROSLAV UHLÍŘ
16 hodin VESELÁ HOUBA
17 hodin NĚCO MEZI
18 hodin MARASD
19 hodin 5th ELEMENT
20 hodin Precedens a BÁRA BASIKOVÁ 
22 hodin KLEMENTŮV LAZARET
Moderuje: 
 PAVEL SVOBODA (TV NOVA)
Vstupné na 1 den: 100 Kč

Dne 6. dubna byli v obřadní síni prostějovské radnice slav-
nostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města 
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Nikol MRŇKOVÁ, Michaela MLČOCHOVÁ, Michaela 
ZIMOVÁ, Tereza GONDEKOVÁ, Eliška VANTUCHOVÁ, 
Adéla KOPECKÁ, Jiří KOUDELKA, Agáta SOVÍČKOVÁ, Es-
ter ALTMANOVÁ, Martina SOLDÁNOVÁ, Valentýna GÁBO-
ROVÁ, Tomáš POLÁČEK, Jonáš ŠČIPÁK, Viktorie POŘÍZ-
KOVÁ, Adéla DEUTSCHOVÁ, Ema DEHNEROVÁ, Marián 
BAŇAS, Blanka MACALÍKOVÁ, Michal KÖNIG, Aneta PLA-

CHÁ, Patrik Erik BRANDECKÝ, Nela ŠEVČÍKOVÁ, Veronika KNOTKOVÁ, Jakub 
JANEČEK, Dominik PEŠÁK, Dominik HERMAN, Viktorie MACHAČOVÁ, Oliver 
BUŘT, Karolína KOUDELNÁ, Jan SMÉKAL. 

Akce na květen 2006 

čtvrtek 18. 5.   PŘEDNÁŠKA SONDA DEEP IMPACT A ODHALENÁ 
TAJEMSTVÍ KOMETY TEMPEL 1

  - přednáší František Martinek z Hvězdárny Valašské Meziřící
  - vstupné 10 Kč. 

22. – 28. 5.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN
  -  V jeho průběhu je hvězdárna otevřena od pondělí do pátku vždy od 

9 do 16 hodin, kdy jsou mimo jiné 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 
pozorování je bezmračná obloha.

  -  Každý večer ve  21.30 hodin pozorování hvězdné oblohy daleko-
hledy, nutnou podmínkou bezmračná obloha.

  -  V pátek a v sobotu od 21.30 hodin pozorovatelské praktikum pro 
členy klubu GEMINI -  nutnou podmínkou bezmračná obloha.

  - V neděli od 14.30 hodin soutěž pro děti. 

POZOROVÁNÍ SLUNCE
 se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o  celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 
15 do 16 hodin,  v neděli 28. 5. od 13.30 do 14. 30 hodin. 

	VEčERNÍ A NOčNÍ POZOROVÁNÍ HVěZDNé OBLOHY DALEKOHLEDY	
 se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí  pro 18. 5. –večerní přednáška) od 
21.30 do 23.00 hodin. 
 Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před 
koncem otevírací doby. Vstupné 5 Kč.

sobota 20. 5.   SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET DO HVěZDÁRNY 	
A PLANETÁRIA MIKULÁŠE KOPERNÍKA V BRNě

  - Prohlídka dalekohledů, za jasného počasí pozorování Slunce. 
  - V planetáriu bližší seznámení s jeho možnostmi a pohádka. 
  -  Doprava vlakem a tramvají. Sraz účastníků je v hale hlavního pro-

stějovského nádraží před odjezdem poledního vlaku.
  -  Bližší informace získáte na www.hvezdarnapv.cz nebo na telefon-

ních číslech 582 344 130, 582 332 046. 
  -  Předpokládané náklady na jízdné a vstupné pro jednu osobu zhruba  

120 Kč. 

22. – 26. 5.  POHÁDKA – HVěZDNÝ SEN 
  -  V 10 a ve 13.30 hodin a také každou květnovou středu v 15.30 

hodin.
  -  Malá Hanička je smutná. Rozveselí ji panenka Zlatuška tím, že jí 

přinese na hraní hvězdičku z oblohy? 
  -  Pohádku doplní povídání o srovnání velikosti hvězd a naší plane-

ty. 
    - Vstupné 5 Kč.

Sobota 27. 5.  SOUTěŽ NA BAMBIRIÁDě 
od 9 do 17 hod. -   Každou celou hodinu bude na velodromu za Kosteleckou ulicí 

začínat vědomostní soutěž. 
  -  Soutěžní otázky budou střídavě zaměřeny na znalosti o sluneční 

soustavě a o souhvězdích. 
  - Soutěže jsou určeny dětem ve věku od 5 do 11 let. 

neděle 28. 5.  NEDěLNÍ SOUTěŽ – ZNÁTE NAŠE VESMÍRNé SOUSEDY?
	  -  pro děti ve věku 5 – 11 let, které budou odpovídat na deset jedno-

duchých otázek
  - soutěži  bude předcházet povídání o Měsíci, Venuši a Marsu
  - pro vítěze je připravena odměna, pro všechny pohádky
  - vstupné 5 Kč. 

VÝSTAVY HVěZDNÝ VESMÍR A Z DěJIN PROSTěJOVSKé ASTRONOMIE 
jsou přístupné na začátku všech druhů vypsaných pozorování. Skupiny minimálně deseti 
osob je mohou zhlédnou po předchozí domluvě i jindy. Vstupné 5 Kč.

LIDOVá hVězDáRNA v Prostějově
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov,

telefon: 582 344 130, fax: 582 332 046, e-mail: hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Činoherní klub Praha uvede komedii Dámský krejčí.  Foto: archiv

Noví občánci města Prostějova 


