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Jan PLUHÁČEK, Jaroslav BEDNÁŘ, ing. Jindřich SPÁČIL, Stanislav  NĚ-
MEC, Jiřina FTAČNÍKOVÁ, Anna JANKŮ, Věra MARTINKOVÁ, Josef
RYŠÁNEK, Vojtěch MUCHA, Věra TESAŘOVÁ, Františka LANGEROVÁ,
Edita MOKRÁ, Alžběta LEŠENAROVÁ, Markéta KUBOVÁ, všichni z Pro-
stějova. 

Ján GAJDOŠ z Prostějova, části Vrahovice, Naděžda KUBALČÍKOVÁ,
Ludmila ŠKOPÍKOVÁ, Karel MUSIL, Ludmila KOLAŘÍKOVÁ, Drahomíra
VEISGÄRBEROVÁ, všichni z Prostějova, Antonie VORÁČOVÁ z Prostě-
jova, části Krasice.

Jiřina JUŘÍČKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Zdeňka KIŠACOVÁ,
Růžena VERUŇÁKOVÁ, obě z Prostějova, František ŠOMAN z Prostějova,
části Vrahovice, Ludmila ZÍKOVÁ, František HRUBÝ,  oba z Prostějova, Mi-
lada KOUTKOVÁ z Prostějova, části Vrahovice,  František DOLEŽEL, Fran-
tišek LAKOMÝ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Ruth  RÁBKOVÁ, všichni z Pro-
stějova. 

Antonín KUŽELA z Prostějova, Helena SMYČKOVÁ z Prostějova,  části
Vrahovice, Marie TASOVÁ z Prostějova. 

Bohumír KROUPA z Prostějova. 

Bohuslav HANÁK, Miroslav DLABAL, Marie BALÁKOVÁ, Josef MU-
ŽÍK,  Růžena BAŠNÁ, všichni z Prostějova. 

Růžena GAGALUSOVÁ, Gizela HOŘÍNKOVÁ, František KUCHAŘ,
MUDr.  Oldřich JONÁŠ, Blažena DOPITOVÁ, Marie HAZMUKOVÁ, všich-
ni z Prostějova. 

Žofie VILÍMCOVÁ z Prostějova. 

Václav SKOŘEPA z Prostějova. 

Matěj VORÁČ z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum:

Program kulturních akcí na září
v Národním domě Prostějov

NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1,
tel./fax: 582 336 840, mobil: 602 789 045
Rezervace - informace: 10.00 - 22.00 hodin
DIVADELNÍ RESTAURACE - KAVÁRNA „GALERIE“
LETNÍ ZAHRADA

VINÁRNA SKLÍPEK 
Každý pátek a sobotu

ŽIVÁ HUDBA. 

Září v divadle: Sklepáci, Markovič
i Jožka Černý s cimbálovkou

V pátek 9. září ukončí Městské divadlo
v Prostějově prodej  předplatného na diva-
delní sezónu 2005 - 2006. Zda se podaří  pře-
konat loňský rekord, kdy si abonentky poří-
dilo 1 264  milovníků divadla, hudby, bale-
tu, opery i operety, bude zřejmé  až po
uzávěrce.

První abonentní představení je uchystané
na 23. září pro  skupinu 5P. V kabaretní hře
Slovenského tieňového divadla  Bratislava
Sorry, alebo Markovič za mrežami se
v Prostějově po  dlouhých letech objeví Mi-
lan Markovič. „Markovič je v tomto  kaba-
retu skvělým komikem, jako kdysi v Rado-
šinech v Jánošíkovi,“ prohlásil spoluautor
inscenace Ľudovít Ferenc. V představení
Markovič odhaluje zákulisí svých předcho-
zích  programů, v nichž si bral na mušku po-
litiky, hvězdy  showbyznysu i umění.

S nejnovější Besídkou 2005 přijedou do
Prostějova po roční  pauze „Sklepáci“. „To-
to divadlo má svoji věrnou diváckou obec.
Jména jako David Vávra, Tomáš Hanák, Ji-
ří Burda, Lenka  Vychodilová a další lidé
z tohoto ansámblu jsou zkrátka značka,“
uvedla ředitelka Městského divadla v Pro-
stějově Alena Spurná.  Nová Besídka je již
tradičně pásmem nejúspěšnějších scének,
skečů a písniček z nejnovější produkce diva-
dla Sklep.

V úterý 27. září je na programu první abo-
nentní koncert. „Hudbu W. A. Mozarta
a jeho českých současníků zahraje soubor
Lyra da camera,“ informovala ředitelka
Spurná s tím, že stejně  jako další dva ko-
morní koncerty se uskuteční v přednáško-
vém  sále: „Rozhodli jsme se pro toto řešení
vzhledem k trvale  nízkému počtu abonentů.
Koncerty velkých hudebních těles budou
samozřejmě v hlavním sále.“

Obohacením zářijového programu bude
nepochybně také koncert  Jožky Černého
s cimbálovou muzikou, který v divadle po-
řádá  Svatolazarská komenda . „Stejně jako
vloni by koncert měl být  potěšením pro se-
niory a postižené občany s jejich doprovo-
dem.  Koná se ve čtvrtek 29. září od 17 ho-
din. Díky podpoře, kterou  nám poskytlo
Město Prostějov, je vstup volný,“ uvedla  or-
ganizátorka Jana Krejčí.

Naplno se divadelní sezóna rozjede až

v říjnu.  Předplatitelé se mohou těšit na titu-
ly Ubohý vrah (Divadlo pod  Palmovkou
Praha), Súpis dravcov (Radošinské naivné
divadlo  Bratislava) a Klíče na neděli (Háta
Praha). Lahůdkou bude  představení praž-
ského Činoherního klubu Impresário ze

Smyrny,  jež prostějovské divadlo uvede mi-
mo předplatné. V jiskřivé  Goldoniho kome-
dii excelují Stanislav Zindulka, Ondřej Vet-
chý,  Petr Nárožný, Jaromír Dulava, Nela
Boudová a další herci tohoto  předního čes-
kého souboru. (eze) 

Vážení občané!
Máte-li ve svých domácích archivech obrazové materiály, které  se týkají 

Národního domu v Prostějově a jste ochotni je  zapůjčit pro připravovanou 
publikaci Národní dům 1907 - 2007,  přineste nebo pošlete je na jednu z těchto adres:

Městské divadlo 
Vojáčkovo náměstí 1

796 01 Prostějov

Dokumenty vám budou v pořádku vráceny. 
Těšíme se na vaši spolupráci a děkujeme. 

Mgr. Alena Spurná,
předsedkyně redakční rady
PhDr. Dagmar Roháčková,

místopředsedkyně redakční rady 

Milan Markovič v kabaretní hře Sorry, alebo Markovič za mrežami. Foto: archiv

V pořadí druhé Jiřinkové slavnosti chy-
stají pracovníci  prostějovského divadla na
hodový víkend, který letos připadá na  10.
a 11. září. Letošní program bude obohace-
ný o módu. Místní  divadelní spolky před-
vedou kostýmy z inscenací, oděvní škola
představí tvorbu svých žáků, prezentovat
se bude také módní  salon Heleny Šutové,
který letos slaví patnáct let od svého  zalo-
žení.

„Doufáme, že stejně jako vloni nám krás-
né prostory Kotěrova  secesního Národního
domu pomohou vyzdobit zahrádkáři a pěs-
titelé z Prostějova a okolí,“ uvedla ředitel-
ka Městského  divadla v Prostějově Alena
Spurná. Připomněla, že před rokem  lidé na-
nosili květiny, které naplnily sedm desítek
váz. Kytice  z pestrobarevných jiřin, mečí-

ků, cínií, slunečnic a dalších  druhů květin
rozzářily vestibul, šatny a chodby divadla
stejně  jako všechny sály ve spolkové části
Národního domu. „Slavnostem  říkáme ji-
řinkové podle typické květiny končícího lé-
ta a začínajícího podzimu. Neodmítneme
však žádné květiny, které nám  pěstitelé při-
nesou,“ prohlásila Spurná.

V kulturním programu, který na diváky
po oba dny čeká, jsou  zařazena například
vystoupení místních ansámblů Moje diva-
dlo a Divadlo Hanácké obce, ve zkušeb-
ně pěveckých sborů zazní písně  v podání
Vlastimily a ve foyer divadla vystaví fo-
tografové  Prostějovského dne reportážní
fotografie. V sobotu večer je v divadel-
ním sále na programu velká módní pře-
hlídka. (eze)

Velké změny k lepšímu se dočkala zku-
šebna pěveckých sborů  Vlastimily a Orlice
v Národním domě v Prostějově.  Neopravi-
telnou podlahu v havarijním stavu nahradi-
ly zcela nové  parkety. Nové podlahy se tak
dočkal poslední z celkem pěti  sálů ve spol-
kové části Národního domu. Domovní sprá-
va, která  významnou secesní památku sta-
vitele Jana Kotěry obhospodařuje,  investo-
vala do této opravy téměř dvě stě tisíc
korun.

„Původní krytina byla ve velmi špatném
stavu, proto byla  nutná výměna parket za
nové,“ uvedl Josef Vašek z firmy Vapo,
kterou si na podlahářské práce opakovaně
objednává i Správa  Pražského hradu.

Demontáž původních parket provázelo

jako vždy mírné napětí.  „Stává se nám ob-
čas, že pod původní podlahou najdeme ně-
jaké  dokumenty z doby jejího vzniku. Ten-
tokrát nás ale žádné  překvapení nečekalo,“
uvedl Vašek. Jedinou „relikvií“, kterou  při
postupných opravách v Národním domě ře-
meslníci objevili,  tak zůstávají olomoucké
noviny NAŠINEC ze 7. prosince 1910,  kte-
ré se našly před rokem při obnově podlahy
v průchodu mezi  divadelní a spolkovou
částí Národního domu. „Asi je pod parkety
někdo vhodil na poslední chvíli. Nebyly
v obálce, takže je na  nich po té době doslo-
va stoletý prach a jsou trochu rozpadlé,“
zhodnotil Vašek nález novin, jež vycházely
denně kromě nedělí a svátků vždy o 5. ho-
dině odpoledne a informovaly čtenáře o

horkých událostech v tomto koutě Rakous-
ka-Uherska. 

Nové bukové parkety řemeslníci ošetřili
trojnásobnou  vrstvou laku určeného pro vy-
sokou zátěž. „Údržba takto upravené  podlahy
je velmi jednoduchá a hygienická, dá se stírat
vlhkým  hadrem,“ informoval Vašek. Stejně
odolné budou podle jeho  slov po výměně
a opravách také podlahy v hereckých šatnách,
které jsou součástí technického zázemí diva-
dla. Také tato část  prostějovského divadla
prošla o prázdninách zvelebujícími  úpravami.
Výsledek práce mnoha řemeslníků ocení jako
první  Milan Markovič se Slovenským tieňo-
vým divadlem. Jeho  představením Sorry, ale-
bo Markovič za mrežami je totiž úvodní  in-
scenací nové divadelní sezóny. (eze)

Zcela ojedinělá reprezentativní edice pub-
likací, kterou od  roku 1999 vydává Město
Prostějov, se u příležitosti 100.  výročí otev-
ření Národního domu rozroste o další, v po-
řadí již  pátý díl. Na dvoudílné dějiny města,
Prostějov na starých  pohlednicích a zatím
poslední díl Prostějov v malbě, kresbě,  gra-
fice, naváže svazek pracovně nazvaný Ná-
rodní dům 1907 - 2007. 

„Významnou součástí chystané publikace
o této  architektonické památce, kterou Ko-
těrův Národní dům bezesporu  je, bude ob-
razový materiál,“ uvedla předsedkyně re-
dakční rady  a ředitelka Městského divadla

v Prostějově Alena Spurná.  „Autoři jednot-
livých kapitol budou samozřejmě vycházet 
z bohatého fondu archivních materiálů. Do-
mníváme se však, že mezi  lidmi je spousta
dalších zajímavých dokumentů, které mají
něco  společného s Národním domem, jenž
je bezmála celé století nejen  stavitelskou
ozdobou města, ale také jakýmsi středobo-
dem  kulturního a společenského dění. Chtě-
li bychom požádat o zapůjčení těchto mate-
riálů,“ vyzvala Spurná občany s tím, že je
lze přinést či poslat do divadla nebo do ar-
chivu. Zdůraznila  také, že všechny zapůjče-
né věci budou v pořádku vráceny  majitelům.

Poklady z domácích archivů významně
obohatily knihu vydanou  koncem minulého
roku - Prostějov v malbě, kresbě, grafice.
„Snad dvě třetiny reprodukovaných obrazů
pocházejí právě ze  soukromých sbírek,“
prohlásila ředitelka Státního okresního  ar-
chivu v Prostějově Dagmar Roháčková, kte-
rá předsedala  redakční radě této publikace.
„Na naši výzvu se ozvala snad  stovka lidí.
A zdaleka to nebyli jen Prostějované. Díla
zobrazující Prostějov nám půjčili lidé z Frýd-
ku Místku, Prahy  a mnoha dalších míst. Bez
přízně těchto patriotů by knížka byla  sotva
poloviční,“ uzavřela Roháčková. (eze)

Národní dům opět zkrášlí kvítí 
ze zahrádek, přidá se i móda

Hodový víkend zpestří 
již druhé Jiřinkové slavnosti 

Pěvecké sbory mají ve zkušebně zbrusu novou podlahu

Tvůrci chystané publikace o Národním 
domě spoléhají také na archivy patriotů

Josef Vašek (vlevo) se synem dokončují podlahu ve zkušebně.  Foto: Bob Pacholík

Státní okresní archiv
Třebízského 1

796 01 Prostějov.
nebo


