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Jen část stavebního skvostu – Národ-
ního domu v Prostějově bude letos pří-
stupná v rámci dne otevřených dveří. 
Vzhledem k tomu, že celý divadelní trakt 
prochází náročnou  celkovou rekonstruk-
cí interiérů,  budou se hodové slavnosti 
odehrávat pouze ve spolkové části Národ-
ního domu, do nichž je přístup vchodem 
do restaurace.

„Letošní program jsme přizpůsobili 
omezenému prostoru, který máme k dis-
pozici,“ uvedla ředitelka Městského diva-
dla v Prostějově  Alena Spurná. Od pátku 
8. září do neděle 10. září bude v saloncích 
Národního domu k vidění výstava dět-
ských a žákovských prací na téma Stoletý 
Národní dům. „Předvedeme vítězné práce, 

jejichž tvůrci budou vyhlášeni v nedě-
li odpoledne před radnicí. Z těchto prací 
vydá radnice kalendář ke stoletým oslavám 
Národního domu. Návštěvníci však uvidí 
desítky dalších zdařilých kreseb, maleb, 
grafik a keramiky, jež  vytvořily děti ze 
všech stupňů škol,“ prohlásila Spurná.

Na sobotní podvečer přichystali pořada-
telé příjemné kavárenské posezení v jaz-
zovém duchu. Od 17 hodin bude  v před-
náškovém sále hrát Junior Jazz Music AP 
Arnolda Prokopa. V neděli dopoledne 
se přednáškový sál promění pro změnu 
v pohádkovou říši. V 9.30 a 11 hodin je na 
programu pohádka O zlobivém andílko-
vi, kterou jim zahraje divadlo Paravánek 
Brno. „Pro rodiče či prarodiče s malými 

dětmi je to příležitost, jak na chvíli opus-
tit hodový mumraj v ulicích a ještě udělat 
dětem radost,“ pozvala návštěvníky Spur-
ná.  

Uplynulé dva ročníky dne otevřených 
dveří se konaly jako Jiřinkové slavnosti. 
„Zahrádkáři nám nanosili desítky krás-
ných kytic ze svých zahrádek. K tomuto 
pojetí výzdoby se vrátíme zase za rok, až 
bude v provozu divadlo,“ slíbila ředitelka. 
Ani květiny však podle jejích slov v letoš-
ní výzdobě jedinečné Kotěrovy stavební 
památky chybět nebudou: „Záplavy květin 
od zahrádkářů bychom letos neměli kam 
dát, oslovili jsme ale floristku  z Bouzova, 
která salonkům uváže kytice doslova na 
míru.“  (eze)

Vojtěch ŠUGÁREK, Vlasta DOLEŽELOVÁ, Ludmila KABEŠOVÁ, Pavla 
MARČANOVÁ, Helena DUFKOVÁ, Olga PEŠTUKOVÁ, Miloš VYSLOUŽIL, 
všichni z Prostějova, Josef HRŇA z Prostějova, části Vrahovice, Miloslav OTAVA, 
Jiří BUŘIČ, Helena POLIŠENSKÁ, Karel ŠVORC, Eva ZEMANOVÁ, Růžena 
KOLÁŘOVÁ, Alena SADILOVÁ, všichni z Prostějova, Miloslav SEKANINA 
z Prostějova, části Čechovice, Jaroslav OTÁHAL, Stanislav SPISAR, Jaroslav 
ŠTEFEK, Jiřina KOLÍSKOVÁ, Blanka HLÁVKOVÁ, všichni z Prostějova. 

Vlasta NOVOSADOVÁ, Marie ŠPIČÁKOVÁ, Marie KORČÁKOVÁ, Ludmila 
VYORALOVÁ, Jiřina JIRÁSKOVÁ, Karel KRÁTKÝ, Vladimír KRATOCHVÍL, 
Karel KRUPIČKA, Milan ŠKOLA, Marie KUČEROVÁ, Anna MÁLKOVÁ, 
Marie KIRCHNEROVÁ, Květoslava CHARVÁTOVÁ, Ludvík MAŘÁK, všich-
ni z Prostějova, Ladislav BĚLOHUBÝ z Prostějova, části Domamyslice, Dagmar 
JANEČKOVÁ, Vlastimil STÍSKAL, Milada ZVOLSKÁ, všichni z Prostějova. 

Zdeněk PREČAN, Miroslav SMÉKAL, Jiljí JAMBOR, ing. Alois SMÉKAL, Josef 
CHVOŠTÍK, Jaroslav JANČÍK, Zdeněk MORAVEC, Vlasta SONNEWENDO-
VÁ, Miloslav ŠTEFEK, všichni z Prostějova, Žofie ŠRÁMKOVÁ z Prostějova, 
části Vrahovice, Mojmír KOČIŘÍK z Prostějova. 

Olga VYCHODILOVÁ, Jarmila KALABISOVÁ, Ladislav HAŠÁK, MUDr. 
Zdeněk SVOBODA, všichni z Prostějova, Oldřiška OVEČKOVÁ z Prostějova, 
části Žešov, Marie DVOŘÁKOVÁ z Prostějova. 

Dobroslava KŘÍŽKOVÁ, Bohumír KROUPA, oba z Prostějova. 

Bohuslav HANÁK, Miroslav DLABAL, Josef MUŽÍK, Růžena BAŠNÁ, všichni 
z Prostějova.

MUDr. Oldřich JONÁŠ z Prostějova. 

Žofie VILÍMCOVÁ z Prostějova.

Matěj VORÁČ z Prostějova. 

V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum: 

75

70

80
85
91

93
94

Blahopřejeme
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Hody v Národním domě: jazz, pohádka i výstava

Osmisměrka
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov vznikl v roce 2003 navázáním na tradici 
malého dechového orchestru, který působí již od roku 1979. Nejbližší akce, na které jej můžete 
vidět a slyšet, je 2. 9. 2006 Mezinárodní festival dechových a folklorních souborů ve Zlíně, 
případně 10. 9. 2006 na Hanáckých slavnostech v Prostějově. Repertoárem orchestru jsou .../viz 
tajenka/.
Použité výrayz: AMATÉR, BAHNO, BANKET, BEDNA, BUBEN, CIHLA, DOKLAD, 
DROGA, DŘEVÁK, EFEKT, ETAPA, FLÉTNA, FOKUS, FONETIKA, GEOLOG, 
HARFA, HRACHOVINA, HUDEBNÍK, CHODBA, KAKAO, KAZOO, KDOULE, 
KLAPKA, KLARINET, KYTARA, LAMPA, LÁTKA, LISTÍ, MOUDROST, 
NÁRAMENÍK, OCHRANA, OPERA, ORLOJ, OSTROV, OVOCE, PARAFA, 
PARKOVIŠTĚ, PODLAHA, PORADCE, REKORDMAN, RUTINA, STĚNA, 
TAKTOVKA, TRUBKA, VÝRAZ, VÝROSTEK, ZNAMENÍ  Autor: Ing. Bohdan Kousal

Správné znění tajenky z minulého čísla zní: Téměř stometrový tobogan. 
Ze správných odpovědí jsme vylosovali Alenu Hořavovou, která získává knihu 

Dějiny Prostějova. Může si ji vyzvednout v informačním středisku městského úřadu na 
nám. T. G. Masaryka. Blahopřejeme!

V rámci letošních hodových slavností 
budou vyhlášeni vítězové výtvarné sou-
těže Stoletý Národní dům. Autoři nejlep-
ších děl budou oceněni v neděli 10. září  
ve 13 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

Oceněná díla budou ještě před vyhláše-
ním k vidění na městském webu, u žád-
ného z nich ovšem nebude uvedeno, které 
místo získá. Od pátku 8. září do neděle �
10. září si je budete moci prohlédnout 
v přednáškovém sále Národního domu �
a následně ve vestibulu radnice.  „Z někte-
rých oceněných prací bude navíc sestaven 
kalendář na rok 2007, který město vydá 
ke stoletým oslavám Národního domu,“ 
uvedla místostarostka a členka hodnoti-
telské komise Božena Sekaninová.  „Mile 
nás překvapila vysoká úroveň přihláše-
ných děl, ať už šlo o malby, grafiku nebo 
keramiku. Bylo opravdu těžké určit pořadí 
soutěžících,“ dodala. 

Výtvarná soutěž Stoletý Národní dům 
byla vypsána v závěru loňského roku. 
Celkem se posuzovalo 211 prací. Většinu 
z nich tvořily malby a kresby, zastoupena 
však byla i  grafika a keramika. Soutěžící 
byli rozděleni do čtyř kategorií: předškolní 
věk, první stupeň, druhý stupeň, ostatní. 

Všechny práce byly hodnoceny počát-
kem měsíce srpna v prostějovském Národ-
ním domě. Komise vybrala na ocenění 45 
prací, ať už z dílen jednotlivců nebo od 
kolektivů autorů.  (jg) 
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Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Stoletý Národní dům
Z vybraných oceněných prací bude sestaven kalendář na rok 2007 

Místostarostka Božena Sekaninová: 
"Mile nás překvapila vysoká úroveň přihlášených 

děl. Bylo opravdu těžké určit pořadí soutěžících."

Národní dům 
v Prostějově, o. p. s. 

HANA ČÁPOVÁ
kresby, obrazy 

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek �
8. září v 17 hodin. 

Úvodní slovo pronese ing. Zdeněk Rolný. 

Tři a půl tisíce vyřazených knih připravila 
pro své čtenáře Městská knihovna v Prostějo-
vě. První burza především naučné literatury 
a beletrie proběhla v bývalých prostorách 
dětského oddělení v zámku na Pernštýnském 
náměstí 4. září. Hned první den se prodaly 
stovky knih. Další zhruba stovku věnova-
lo město azylovému centru. Jeho klientům 
je s ředitelem centra Janem Kallou vybírala 
místostarostka Božena Sekaninová (viz sní-
mek). „Azylové centrum by mělo být pro kli-
enty pouze přestupní stanicí, nikoliv koneč-
nou,“ zdůraznila Sekaninová s tím, že přehled �
a znalosti si klienti centra mohou rozšířit prá-
vě i díky knihám. 

Další burzy proběhnou v pondělí 11. a ve 
středu 13. září. Zájemci si za výhodné ceny  
budou moci opět nakoupit beletrii i naučnou 
literaturu.  Ceny vyřazených knih: brožovaná 
kniha -  1 Kč, vázaná kniha -  3 Kč.

� Text a foto Y. Kadlecová

Burza vyřazených knih v bývalém dětském oddělení


