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Městské divadlo
Vojáčkovo nám. 1, telefon 582 330 663 - ředitelka, 582 333 389 - kancelář, www.divadlo.prostejov.cz , e-mail: divadlopv@volny.cz

Předprodej vstupenek - pokladna Městského divadla, vchod z restaurační terasy Národního domu, tel. 582 333 390.
Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 11.00 do 18.00 hodin, v pátek od 11 do 16 hodin a též vždy půl hodiny před začátkem představení, kdy se však prodá-
vají vstupenky pouze na nejbližší program. Upozorňujeme návštěvníky Městského divadla v Prostějově, že nerezervujeme vstupenky na večerní divadelní
představení a koncerty. Zakoupené vstupenky zpět přijímáme jen v případě změny programu. Na večerní pořady nemají děti předškolního věku přístup.

NA VŠECHNY ABONENTNÍ AKCE JE MOŽNO DOKOUPIT VSTUPENKY.
LM - sleva LAST MINUTE - poloviční vstupné - půl hodiny před představením - pouze na označená představení

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

4. 6. 18.00 POCTA  TVŮRCŮM  PROSTĚJOVSKÉ  RADNICE 
pá divadelní sál

Slavnostní představení k 90. výročí otevření
prostějovské radnice
Účinkují: DHS Mánes, taneční soubory Rut
a Doteky, soubory Mánes a Ječmeni, žáci
a učitelé ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Pro-
jekce filmového dokumentu o prostějovské
radnici. Moderuje: Aleš Procházka
Jednotné vstupné 50 Kč.

5. 6. 15.00 NEBOJTE SE STRAŠIDEL divadelní sál
so mimo předplatné

V rozverné revue s písničkami, pohádkami, ta-
nečními scénami a soutěžemi děti poznají stra-
šidla Pepína a Špekouna, kterých se nikdo ne-
bojí, legračního „rozkládacího“ klauna Bimba
či pavoučici Agátku. V revue účinkují členové
loutkoherecké skupiny České televize Praha
známí z pořadů JŮ a HELE, Kouzelná půda,
Pohádková neděle a mnoha večerníčků.
Představení pro děti a jejich rodiče a prarodi-
če k Mezinárodnímu dni dětí
Konec revue v 16 hod. 20 minut.
Jednotné vstupné 90 Kč.

10. 6. 19.00 Michail Bulgakov - PSÍ SRDCE 
čt Komorní scéna ARÉNA Ostrava

jeviště za oponou
mimo předplatné

Inscenace získala v březnu 2004 cenu Alfreda
Radoka stejně jako představitel Psa Michal
Čapka.
MEDart - inspirativní představení
Vstupné 90 Kč a 50 Kč.

11. - 13. 6. MEDart
Přehlídka prostějovských divadelních soubo-
rů a jejich hostů

11. 6. 10.00 BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
pá přednáškový sál

DS APŘECE při ZUŠ Němčice nad Hanou
Jednotné vstupné 20 Kč.

15.00 SLAVÍK přednáškový sál
ZUŠ Plumlov
Jednotné vstupné 20 Kč.

20.00 IMPROLIGA jeviště za oponou
Herecké improvizace prostějovských divadel-
níků - soutěž
Jednotné vstupné 20 Kč.

12. 6. 20.00 JARIN A PIPIN - autorská pohybová klauniáda 
so Divadlo v 7 a půl Brno jeviště za oponou

Vstupné 70 a 40 Kč.

13. 6. 11.00 ZÁHADA ŽIŽKOVSKÉHO SNÁŘE
ne AP Drama Prostějov jeviště za oponou

Vstupné 40 a 20 Kč.
15.00 EDUDANT A FRANCIMÓR divadelní sál

Divadlo hanácké obce Prostějov
Vstupné 40 a 20 Kč.

19.00 KABARET NEMODERNÍCH ŽEN 
ZUŠ V. Ambrose Prostějov jeviště za opomou
Vstupné 40 a 20 Kč.

KONCERTY

10. 6. 17.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT Prostějovských dnů
hudby přednáškový sál

čt Vstupné 60 Kč, děti a senioři 20 Kč

VZDĚLÁVACÍ AKCE

2. 6. 14.30 KLUB KARDIO červený salonek
st Schůze

15. -16. 6. GASTRODEN prostory ND
út - st Praktické závěrečné zkoušky žáků učebních

oborů kuchař a číšník SOU obchodního v Pro-
stějově

17. 6. 14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, místní organizace Prostějov 
čt přednáškový sál

Přednáška F. Černého: Ptáci v naší přírodě
(doplněno videofilmem)

SPOLEČENSKÉ AKCE

26. 6. 16.30 Akademie žáků MUSIC - AP přednáškový sál
so 19.30 Jazzový večer MUSIC - AP přednáškový sál

Účinkují posluchači hudební školy MUSIC -
AP Arnolda Prokopa a Junior Jazz
Vstupné dobrovolné

Výstavy ve foyer divadla
Výstava žákovských a studentských prací 

RG a ZŠ MĚSTA PROSTĚJOVA

Vernisáž 8. června v 17 hodin
Výstava potrvá do konce června

Osmisměrka
Dne 5. 6. 2004 proběhne den otevřených dveří na prostějovské radnici. Připo-
mene se tím 90. výročí otevření radnice, kterou projektoval architekt (dokonče-
ní v tajence).

Použité výrazy: ADEPT, BOUDA, ČÍSLO, DAREBA, DEKOLT, DOTACE, 
ELACE, HRNEC, JABLOŇ, JELEN, JELITO, KABÁT, KAMELOT, KLACÍČEK,
KONŠEL, LAŇKA, LEBEDA, LÉČKA, LEKNÍN, LITOVEL, ŇADRO, OBLAST,
OBROUČKA, OPERACE, PAKLÍČ, PEVNOST, POLOHA, PROKLETÍ, ROKOKO,
RULETA, SEŠIT, SKLERÓZA, SLOVAN, SNAHA, SNĚHURKA, SOUPIS, 
SRDCE, ŠIFONÉR, ŠTĚSTÍ, TIBET, TRÝZEŇ, VESELKA, VKLAD, VLAJKA, 
ZÁKAZ, ZOOLOG.

Správné znění tajenky z minulého čísla zní: PŘEHLÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT.

Z došlých odpovědí jsme vylosovali paní Janu Kollárovou z Prostějova, která získává knihu
Dějiny Prostějova. Může si ji vyzvednout v Informačním středisku městského úřadu na nám. 
T. G. Masaryka. Blahopřejeme.

Autor: Ing. Bohdan Kousal

Radniãní  listy Radniční listy – měsíčník pro město Prostějov vydává společnost Studio PN, spol. s r. o., Rostislavova 5, Prostějov, IČO 25330209, tel.: 582 33 81 33, e-mail: zlom@studiopn.prostejov.cz
Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
Redaktor: Yvona Kadlecová, tel.: 582 329 126. Sazba: Studio PN, spol. s r. o. Tisk: MAFRA, a. s., Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368.
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existují rozumnûj‰í dÛvody: ● pÛjãíme Vám jiÏ od 20 tisíc Kã ● na‰e pÛjãka je aÏ o polovnu levnûj‰í neÏ splátkov˘ prodej 
● bûhem 5 minut se dozvíte, kolik Vám mÛÏeme pÛjãit i v˘‰i mûsíãní splátky ● peníze mÛÏete dostat uÏ do 24 hodin 
● a navíc si u nás nemusíte zfiizovat úãet ●

pfiijìte se informovat:

pobočka PROSTĚJOV
Hlaváčkovo nám. č. 3
RAIFFEISENBANK a.s.

Divadelní předplatné - skupina 3

István Örkény: KOČIČÍ HRA
Tragikomický příběh Erži Orbánové, která se šar-
mem sobě vlastním bojuje o životní lásku. Příběh
dvou sester, které jsou si na míle vzdálené adre-
sou i povahou, a přesto jsou si na světě nejbližší.
Příběh o potřebě lidské blízkosti, tolerance, po-
rozumění, sebeúcty, ale také příběh lásky, která
rozkvete i na podzim života.
Hrají: M. Dvorská, J. Krausová, D. Syslová, 
O. Navrátil ad.
Režie: Patrik Hartl
Studio DVA Praha

Florimond Ronger Hervé: MAMZELLE NITOUCHE
Populární a vděčná opereta „Nituška“ se na je-
višti objevila před sto dvaceti lety. Své vyznava-
če si toto dílo našlo i mezi zarytými odpůrci ope-
retního žánru. Mamzelle Nitouche je složená z ku-
pletů proložených čísly označenými jako
ouvertura, dueto, sbor či chanson. Každá posta-
va má svoje nezastupitelné místo v divácké pa-
měti - ať je to fortnýřka kláštera s věčnou rýmou,
všudypřítomný major nebo neodolatelný varha-
ník Célestin.
Moravské divadlo Olomouc

Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE
Komedie o tom, že když si myslíte, že si na vás
někdo myslí, přestanete myslet. Autor a součas-
ně režisér inscenace je obdařen talentem pro ko-
mediální žánr. Text hry zvoní bláznovstvím a di-
vákům doslova mluví z duše. Je to příběh oby-
čejných manželských párů, kteří se snaží předejít
partnerské krizi a způsobí nelehkou zápletku.
Hrají: P. Nárožný, K. Kaiserová, N. Konvalin-
ková, A. Procházka ad.
Režie: Antonín Procházka
Pražská divadelní agentura Václava Hanzlíčka

Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Pocit křivdy, zklamání a beznaděje zažil beze-
sporu každý, kdo zůstal po mnoha letech part-
nerství sám. Co se honí hlavou zralé ženy, kterou
bez varování opustí manžel, líčí současná irská
autorka G. Aron. V intimní zpovědi „divadla jed-
noho herce“ exceluje Eliška Balzerová, která za
výkon získala nominaci na cenu Thálie 2003.
Režie: Jana Kališová
VIOLA Praha

Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY
Klasické drama A. P. Čecha v nezaměnitelném
rukopisu ruského režiséra Sergeje Fedotova
a osobitém stylu brněnského souboru HaDivadla.
Představení je postaveno na práci herců a zdů-
razňuje zejména absurdní témata, která bývají
v souvislosti s Čechovem často opomíjena. Hra
je uváděna jako připomenutí 30. výročí založení
HaDivadla v Prostějově.
Hrají: I. Volánková, M. Chmelařová, K. Jakub-
cová j.h., M. Maršálek ad.
Režie: Sergej P. Fedotov
HaDivadlo Brno

Peter Stone - Jule Styne - Bob Merrill: SUGAR
(Někdo to rád horké)
Muzikál Někdo to rád horké vznikl na základě le-
gendárního filmu s Marylin Monroe. Dva muzikan-
ti se stanou náhodnými svědky vyřizování účtů
mezi dvěma gangy. Při pronásledování je nena-
padne nic lepšího než se přestrojit za ženy a hrát
v dívčí kapele. V přestrojení jdou z jedné komické
situace do druhé. Nejen, že je pronásledují gang-
steři, oba se zamilují do zpěvačky Sugar, která nic
netuší o jejich mužské identitě. Korunu všemu na-
sadí postarší milionář, když se do jednoho z nich
beznadějně zamiluje. 
Režie: Roman Štopla j.h.
Východočeské divadlo Pardubice

Cena předplatného skupiny 3:
I. místo 800 Kč - II. místo 750 Kč - III. místo 700 Kč
(současní abonenti od 28. 6. do 2. 7.: I. místo 700 Kč
- II. místo 650 Kč - III. místo 600 Kč)

Divadelní předplatné - skupina 4

Richard Baer: SMÍŠENÉ /PO/CITY
Komedie s překvapivým koncem o dvou stárnou-
cích přátelích. Baer napsal lidský příběh plný las-
kavého humoru, jiskrných dialogů, jímavého
a hlubokého citu, který plní divadla ve Vídni, Mni-
chově, Hamburku a na jiných místech. Diváci
i odborná kritika ho právem označují za nejlepší
komedii posledních dvou let. Českolipská agen-
tura, která v inscenaci představuje herce Divadla
na Vinohradech, jej uvádí v české premiéře.
Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka (za roli získal ce-
nu Thálie za rok 2003), J. Satoranský.
Režie: Luděk Munzar
Umělecká agentura J. Svobodové Česká Lípa

Woody Allen: ZAHREJ TO ZNOVU, SAME
Úsměvná komedie o tom, že člověk má za všech
okolností zůstat sám sebou. Režisér představení
Ondřej Sokol (držitel ceny Thálie a ceny Alfreda
Radoka) tvrdí, že herectví Jana Hrušínského si
s Allenovým humorem velmi rozumí. V jeho ztvár-
nění Felixe se můžeme těšit ze svébytného čes-
kého pojetí hypochondrického, podezíravého, ži-
votem frustrovaného a přitom milého intelektuá-
la, Miluše Šplechtová v roli Lindy zase září
půvabem a oduševnělostí - oba naplňují na jeviš-
ti krásně lidský neuvěřitelný příběh. 
Hrají: J. Hrušínský, M. Šplechtová, K. Lojdová,
M. Taclík ad.
Režie: Ondřej Sokol
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha

Giuseppe Verdi: RIGOLETTO
Neduživý mrzák nenávidí krále, jeho dvořany
i všechny lidi, protože nejsou hrbatí jako on.
Všechno obrací v cynický posměšek. Ponouká
krále k neřesti a navádí ho k násilnictví. Šašek, je-
hož povaha je znetvořená stejně jako tělo, vládne
vladařem jako všemohoucí loutkou. Jeho těles-
nou i mravní zrůdnost očišťuje otcovská láska -
krále učí neřestem, dceru ctnosti. U Verdiho je
hlavním nástrojem vyjádření zpěv, zpěvák je no-
sitelem dramatu. Rigolleto je spolu s Trubadurem
a Traviatou ozdobou repertoáru každého divadla.
Moravské divadlo Olomouc

Karel Jaromír Erben - Jiří Suchý - Ferdinand
Havlík: KYTICE
Komediální variace balad ze známé sbírky K. J. Er-
bena v hereckém, tanečním i pěveckém podání
uherskohradišťského souboru. Diváci se při před-
stavení setkají mimo jiné také s vynálezem zva-
ným „divadloautomat“, což znamená, že budou
sami rozhodovat o tom, kterým směrem se bude
ubírat děj, a zda skončí happyendem či nikoliv. In-
scenátoři využili textu, který podle Erbenových
balad přebásnil Jiří Suchý. V divadle Semafor do-
sáhla Kytice úctyhodných šesti set repríz.
Hrají: D. Vacke, T. Šulaj, A. Michlíčková ad.
Režie: Mojmír Weiman j.h.
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Jean-Baptiste Moliére: DON JUAN
Postava velkého svůdníka žen Dona Juana se ča-
sem proměnila v legendu provokující divadelníky
a romanopisce. Donchuánství se stalo běžným po-
jmem označujícím prostopášný život. Režisér králo-
véhradecké inscenace Ivan Rajmont vychází z úpra-
vy velkého českého divadelníka J. Grossmana. Ten
tvrdí, že Moliére učinil ve své hře z Dona Juana ne-
jen lovce dámských srdcí, posedlého sexuálního
dobyvatele, ale také odpůrce společnosti, jejíž zá-
kony neuznává a jehož obnažená amorálnost jen
vyzývá na souboj amorálnost skrytou a zahalenou
do roucha křesťanské lásky.
Hrají: F. Richtermoc, F. Rajmont, M. Nováko-
vá, T. Lněnička ad.
Režie: Ivan Rajmont
Klicperovo divadlo Hradec Králové

HITY ZE SVĚTOZNÁMÝCH MUZIKÁLŮ
Městské divadlo Brno

Cena předplatného skupiny 4:
I. místo 800 Kč - II. místo 750 Kč - III. místo 700 Kč
(současní abonenti od 28. 6. do 2. 7.: I. místo 700 Kč
- II. místo 650 Kč - III. místo 600 Kč)

Divadelní předplatné - skupina 5P

Pavel Kohout: UBOHÝ VRAH
Příběh začíná v okamžiku, kdy se v ústavu pro
choromyslné pořádá rekonstrukce příběhu, ve
kterém hlavní hrdina používá své mimořádné in-
telektuální schopnosti i svůj herecký talent, aby si
podrobil své okolí. Jeho zprvu řízená a vědomá
schizofrenie ho nakonec dovede až do skutečné-
ho blázince. Inscenace se jako jediná česká hra
prosadila na Brodwayi a dočkala se i filmového
zpracování.
Hrají: J. Langmajer, B. Rösner, K. Issová, 
K. Macháčková ad.
Režie: Petr Kracík
Divadlo pod Palmovkou Praha

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní de-
vítileté školy Helenka Součková nás zkoumavým
i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně
provází tragikomickými roky husákovské norma-
lizace. Na pozadí prostředí školy a divadla v jed-
nom nejmenovaném okresním městě se odvíjí
sled komických příhod, trapných zážitků, drob-
ných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen
prožívá, ale s bezprostředností svému věku vlast-
ní také komentuje.
Hrají: B. Hrzánová j.h. (za roli získala cenu
Thálie 2003), L. Jeník, J. Vlčková.
Režie: Jiří Schmiedt j.h.
Divadlo Příbram

Thomas Bernhard: NÁMĚSTÍ HRDINŮ
Děj se odehrává v březnu 1988. V den pohřbu
profesora Josefa Schustera, který už déle nemo-
hl snést rakouský antisemitismus a vyskočil z ok-
na svého bytu na dlažbu náměstí Hrdinů. Chtěl se
svou ženou Hedvikou odjet do Oxfordu, kde žil
v exilu během Hitlerovy „třetí říše“. Ani manželka
právě pohřbeného židovského profesora už ne-
může dostat z hlavy onen ohlušující křik mas,
trauma z března 1938. Tak byli Josef a Hedvika
Schusterovi po padesáti letech s konečnou plat-
ností dostiženi a zavražděni rakouským antisemi-
tismem a nacionálním socialismem.
Hrají: J. Ornest, M. Sidonová, P. Špalková, 
D. Švehlík, Z. Bydžovská, J. Kotrbová, M. Mál-
ková ad.
Režie: Juraj Nvota
Divadlo Na zábradlí Praha

Melissa James Gibsonová: [sic]
Komorní hra pro tři postavy z jednoho patra v jed-
nom newyorském činžáku. Babeta - neúspěšná
literátka neustále si půjčující peníze, Theo - skla-
datel lunaparkové znělky a Frank - homosexuál
toužící prorazit jako licitátor na aukcích, si jako
způsob existence zvolili jakousi virtuální hru, v níž
žijí své životy i vzájemné vztahy. Tuto hru přitom
povyšují nad skutečnou realitu.
Hrají: T. Wilhelmová, I. Trojan, D. Novotný.
Režie: Lukáš Hlavica
Dejvické divadlo Praha

Joe Penhall: LÁSKA A POROZUMĚNÍ
Hra současného anglického dramatika Penhala je
první inscenací, která na jeviště divadla Ungelt
přivádí výlučně mladé hrdiny. Všechny tři posta-
vy tohoto příběhu o životě především vášnivě dis-
kutují. My zralejší ten život občas taktak zvládá-
me a na diskuze o něm nám příliš času nezbývá.
Večer s Láskou a porozuměním je příležitostí vžít
se do pocitu lidí, kteří toho mají více před sebou
než za sebou...
Hrají: R. Krajčo, M. Delišová, D. Švehlík.
Režie: Hana Burešová
Divadlo UNGELT Praha

TANEČNÍ POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI
Choreografii Libora Vaculíka Slovanské dvojzpě-
vy dalo název spojení výběru ze Slovanských tan-
ců a Moravských dvojzpěvů - tedy kompozic,
které byly pro Antonína Dvořáka osudově pod-
statné. Žánrový taneční obrázek založil Vaculík
na protikladu dvou hudebních předloh - výbuš-
ných, dynamických a ryze národních Slovan-
ských tanců oproti intimním, zranitelným a křeh-
kým Moravským dvojzpěvům. Do monumentální
baletní fantazie Z Nového světa vtělil její autor
Robert Balogh obrazy, které na rámci kontrastu
dvou světů vyjádřily Dvořákův vztah ke třem že-
nám, jež osudově ovlivnily jeho život.
Moravské divadlo Olomouc

Martin McDonagh: OSIŘELÝ ZÁPAD
Brutální i dojemný příběh dvou bratrů, opilého fará-
ře a jedné holky. Inscenátoři vytvořili svérázný mik-
rosvět tragické reality bytí. Skrze parádní grotesku
hrají herci o tak vážných věcech, jako je násilí

a svět, který ztrácí svůj morální kredit. Donagh tra-
gikomickou brutalitou nešokuje, jen hledá smyslu-
plný způsob existence, odkrývá pravdivý obraz
světa a metaforicky poukazuje na krizi hodnot.
Hrají: J. Dulava (nominace na cenu Alfreda Ra-
doka), M. Taclík, M. Pavlata, L. Něgrešová.
Režie: Ondřej Sokol
Činoherní klub Praha

Cena předplatného skupiny 5P:
I. místo 1000 Kč - II. místo 950 Kč - III. místo 900 Kč
(současní abonenti od 28. 6. do 2. 7.: I. místo 900 Kč
- II. místo 850 Kč - III. místo 800 Kč)

Abonentní koncerty Kruhu přátel hudby

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
H. Berlioz Harold v Itálii
L. van Beethoven Symfonie č. 6 F dur Pastorální,
op. 68
Sólista: LUBOMÍR MALÝ - viola
Dirigent: JIŘÍ STÁREK

LENKA BAAROVÁ - flétna
JAN NIEDERLE - klavír

BONI PUERI
Vánočně laděný koncert věhlasného chlapecké-
ho pěveckého sboru.
Umělecký vedoucí - Pavel Horák

CAMERATA MORAVIA
Novoroční koncert olomouckého komorního 
orchestru
Umělecký vedoucí - Antonín Hradil

PACIFIC TRIO (USA)
EDITH ORLOFF - klavír
ROGER WILKIE - housle
JOHN WALZ - violoncello

ČESKÉ KLARINETOVÉ KVARTETO
P. Valášek - L. Boura - J. Pavliš - V. Nýdl

Cena předplatného:
I. místo 800 Kč - II. místo 650 Kč - III. místo 500 Kč
(současní abonenti od 28. 6. do 2. 7.: I. místo 700 Kč
- II. místo 550 Kč - III. místo 400 Kč)

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ sezóna 2004 - 2005

JAK ZÍSKAT 
PŘEDPLATNÉ 2004 - 2005

Prodej od 28. června do 2. července a dále
od 26. července do 10. září.

Stálí abonenti - rezervace míst do konce čer-
vence, po tomto datu budou místa prodána ji-
ným zájemcům.

UPOZORNĚNÍ: V týdnu od 28. června do 
2. července si současní abonenti mohou ob-
novit předplatné za zvýhodněnou cenu, od 
26. července budou permanentky v cenách
sezóny 2004-2005

Koupaliště v Krasické ulici
bude otevřeno nejpozději 18. června 2004.
Celodenní vstupné:
- děti do 6 let zdarma,
- děti do 18 let a důchodci nad 70 let: 25 Kč,
- dospělí: 35 Kč.

Vstup na permanentní vstupenku, která je přenosná do lázní i na koupaliště:
- 20 Kč, respektive 30 Kč.
V případě nepříznivého počasí, kdy budou „koupelky“ uzavřeny, budou bě-
hem letní sezony otevřeny lázně.

Informační linka bude zveřejněna v průběhu června v místním tisku a na webových
stránkách Domovní správy Prostějov, která „koupelky“ v této sezoně provozuje.


