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Program kulturních akcí na srpen 
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

ZAHRADNÍ RESTAURACE 
A SMETANOVY SADY 

Od 23. července do 6. srpna 2005
mezinárodní sochařský plenér 

IV. MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM

HANY WICHTERLOVÉ 
v PROSTĚJOVĚ.

ZAHRADNÍ RESTAURACE
6. srpna 2005 ve 13 hodin

slavnostní vernisáž mezinárodního
sochařského sympozia. 

VINÁRNA SKLÍPEK 
Každý pátek a sobotu

ŽIVÁ HUDBA. 

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov

Přehled táborů a akcí na měsíce SRPEN 2005

neděle - středa Tábor VIDNAVA  Vidnava 
14. - 24. 8. - pro děti od 7 do 15 let 

- celotáborová hra, skalní  útvar Venušiny misky
ve zdravém prostředí  Jesenicka 
- cena: 3 000 Kč 
Informace: Mgr. Zdeněk Rajtr 

pondělí - pátek Příměstský sportovní tábor  Sportcentrum DDM 
22. - 26. 8. - s výukou kanoistiky na plumlovské  přehradě, tenisu, 

florbalu, fotbalu, stolního  tenisu 
- pro děti od 7 do 15 let
- cena: 650 Kč 
Informace: Mgr. Tereza  Zajíčková 

Bližší informace o akcích získáte na adrese Sportcentra DDM a  telefonních číslech: 582 330 883 - Mgr. Ivan Nedvěd, 582 332
297 - Mgr. Zdeňka Ševčíková, 582 332 296 - Mgr. Tereza  Zajíčková a Tomáš Gross, 582 336 324 - Zdeněk Rajtr, Jan  Zatloukal. 

Na abonentky pamatovali milovníci 
Thálie letos už před dovolenou

Téměř dvě třetiny pravidelných návštěv-
níků prostějovského  divadla si v jediném
týdnu obnovily abonmá na příští divadelní
sezónu. „Svá“ sedadla v sále si tak ještě před
dovolenou  zajistilo 797 z celkového počtu 
1 264 loňských abonentů. V současné době
je divadelní pokladna zavřená, předprodej
pokračuje v době od 1. srpna do 9. září. 

„V posledním týdnu před prázdninami
jsme prodávali předplatné  již vloni. Pro vel-
ký zájem jsme se rozhodli v této praxi  po-
kračovat. Konečný počet abonentů, kteří na
naši nabídku  zareagovali, však překonal
všechna naše očekávání,“ uvedla  ředitelka
Městského divadla v Prostějově Alena Spur-
ná a připomněla: „Současným předplatite-
lům rezervujeme místa do 5.  srpna. Po tom-
to datu však mohou být prodána jiným zá-
jemcům.  Nejpočetnější je pořadník zájemců

o místa ve skupině 5P, která  se orientuje na
náročnějšího diváka.“

Vzhledem k tomu, že Prostějov nemá
vlastní soubor, je divadelní  menu na sezónu
2005 - 2006 sestaveno z činoherních, balet-
ních,  operetních, operních a muzikálových
představení hostujících  ansámblů. Z praž-
ských scén jsou to například Činoherní klub,
Divadlo v Dlouhé, Divadlo Bez zábradlí, Di-
vadlo pod Palmovkou,  Švandovo divadlo či
Divadlo Radka Brzobohatého, ale také Stát-
ní  opera a Komorní balet Praha. V předplat-
ném nescházejí ani  slovenské soubory, kte-
ré tentokrát reprezentují dva  bratislavské
soubory - Radošinské naivné divadlo a Slo-
venské  tieňové divadlo. 

Vedení prostějovského divadla zařadilo
také inscenace některých  moravských scén.
Za všechny je na místě jmenovat alespoň

Lišku Bystroušku, kterou ve Slováckém di-
vadle v Uherském  Hradišti nastudoval Jan
Antonín Pitínský, jenž patří k předním  osob-
nostem současné české divadelní režie.
V anketě o Ceny  Afréda Radoka vynesla
Bystrouška Slováckému divadlu nominaci
na  Divadlo roku 2004.

Úctyhodný by byl rovněž výčet hereckých
osobností, jež se na  prknech prostějovského
divadla v příští sezóně 2005 - 2006  objeví:
Jiří Langmajer, Tatjana Medvecká, Zuzana
Bydžovská,  Petr Nárožný, Hana Maciucho-
vá, Radek Brzobohatý, Libuše  Švormová,
Milena Dvorská, Květa Fialová a mnoho
dalších.  Zkrátka v Prostějově nepřijdou ani
milovníci hudby. Ozdobou  abonentního
cyklu bude jistě vystoupení světoznámého
kytaristy  Štěpána Raka či houslového virtu-
osa Václava Hudečka.  (eze)

Ve Smetanových sadech přicházejí na 
svět nové kousky unikátní sbírky ve dřevě

V sobotu 23. srpna bylo oficiálně zaháje-
no již IV. mezinárodní  sochařské sympozi-
um Hany Wichterlové, které organizuje
město  Prostějov. Tentokrát předvedou ve
Smetanových sadech vedle  zahrady Národ-
ního domu veřejnosti své umění sochaři ze
čtyř  zemí, konkrétně Boris Kjullenen z Rus-
ka, Nikolay Yotov a Kamen  Simov z Bul-
harska, Stanislav Jenčo ze Slovenska a Ha-
nuš Lamr a Hynek Schreiber z České re-
publiky. 

„Prostějovské sympozium se stalo mezi
sochaři prestižní  záležitostí. O účast na le-
tošním ročníku projevilo zájem  čtyřicet so-
chařů ze všech koutů světa, z nichž odborná
porota,  jejímž členem byl mimo jiné i aka-
demický sochař profesor  Vladimír Preclík

z Prahy, vybrala šest,“ uvedl Miroslav
Švancara, ředitel obecně prospěšné společ-
nosti NÁRODNÍ DŮM  Prostějov, která
sympozium pořádá. 

Tradice sochařských sympozií v Prostějo-
vě vznikla v roce 2002,  kdy jeho první
účastníci tvořili svá díla z lip pokácených
v zahradě secesního Národního domu.
V současné době používají  výhradně vyso-
ce kvalitní dubové dřevo. „Letos jsme stro-
my  přivezli z vojenského prostoru u Plum-
lova. Rostly v extrémních  podmínkách, tak-
že jejich dřevo je velmi tvrdé, upřesnil
Švancara. 

Vzhledem k domu, že díla vytvořená
v rámci jednotlivých ročníků  sochařského
sympozia jsou majetkem města, Prostějov

postupně  získává unikátní sbírku součas-
ného světového umění ve dřevě.  Některé
z dosud vytvořených 25 soch jsou umístě-
ny přímo v Národním domě, většina arte-
faktů z kolekce je však k vidění v areálu
nové prostějovské nemocnice. „Umístění
v nemocnici, kde  projde každý den mnoho
lidí, je možností, jak umění přiblížit  širo-
ké veřejnosti, poznamenal místostarosta
Miroslav Pišťák,  který nevyloučil ani mož-
nost vzniku sochařské galerie ve  Smetano-
vých sadech nebo na náměstí 
T. G. Masaryka. 

Vernisáž letošního mezinárodního so-
chařského sympozia se  uskuteční v sobotu
6. srpna ve 13 hodin ve Smetanových sa-
dech. (kdl, jt)

Od soboty 23. července mohou obyvatelé a návštěvníci Prostějova  pozorovat ve Smetanových sadech, jak sochaři ze
čtyř zemí  oživují dubové dřevo. 

MĚSTO PROSTĚJOV 
a PROSTĚJOV - ZDRAVÉ MĚSTO

vypisují

PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVOU VÝZDOBU V PROSTĚJOVĚ

Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let,  který je majitelem či uži-
vatelem domu, bytu nebo provozovny v Prostějově. Součástí druhé kategorie jsou ško-
ly a školská  zařízení ve městě bez ohledu na jejich zřizovatele. 
Hodnotit se budou osázená okna, balkony, terasy, vchody,  předzahrádky, zahrádky
obytných domů a restauračních zařízení,  ale i vchody do obchodů. Květinová výzdo-
ba musí být viditelná z veřejného prostranství.
Soutěžící pořídí kvalitní barevné fotografie o rozměru 17,5 x 12,5 cm a větší a zašlou
je v době od 1. 9. do 10. 9. 2005 s uvedením svého jména a adresy na MěÚ v Prostě-
jově, (kancelář  starosty), nám. T. G. Masaryka 12-14. Pokud budou snímky v digitál-
ní podobě, doporučujeme přiložit i CD nebo je zaslat  elektronicky na e-mailovou ad-
resu petra.mejzlikova@mestopv.cz. Starší a invalidní občané, kteří nemají fotoapa-
rát, mohou požádat o pořízení fotografií na  telefonním čísle 582 329 128.

Hodnocené soutěžní kategorie:

1) bytová a sídlištní zástavba (okna, balkony, průčelí)
2) rodinné a nájemné domy včetně škol (okna, balkony,  terasy a průčelí celého domu)
3) předzahrádky domů i obchodů včetně restauračních  zařízení

Vyhodnocení soutěže proběhne do konce září 2005 komisí  jmenovanou Radou města
Prostějova.Výsledky budou zveřejněny v místním tisku, v Radničních listech a na we-
bových stránkách  města Prostějova (včetně fotografií ohodnocených květinových  vý-
zdob).

Ceny pro vítěze: 
1. cena v každé kategorii poukázka na 2  000 Kč
2. cena v každé kategorii  poukázka na 1 500 Kč
3. cena v každé kategorii  poukázka na 500 Kč

Hodnotící komise si vyhrazuje právo přerozdělit ceny v případě  nerozhodného umístě-
ní. Výzdoba navržená k ocenění bude  posouzena členy komise přímo na místě.

Božena Sekaninová,  Ing. Jan Tesař,
místostarosta města Prostějova  starosta města Prostějova

PŘIHLÁŠKA

DO PRVNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE

O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU V PROSTĚJOVĚ

Jméno a příjmení ..............................................................................................................

Adresa ..............................................................................................................................

Telefonní číslo .................................................................................................................

Soutěžní kategorie ...........................................................................................................

Bližší informace ohledně umístění (orientace fasády ke světovým  stranám, význač-
ným orientačním bodům v okolí, u vícebytových  domů poschodí a pořadové číslo
okna či balkonu).

Obálku s označením KVĚTINOVÁ VÝZDOBA zašlete v uvedeném termínu  
na adresu ing. Petra Mejzlíková, Městský úřad v Prostějově,  
nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov nebo podejte 

na podatelně MěÚ ve dvorním traktu radnice. 

Otevírací doba městské knihovny 
o letních prázdninách 

V letošním roce provádí Městská knihovna v Prostějově  zákonem nařízenou 
revizi knihovního fondu. Z tohoto důvodu bude  knihovna o prázdninách uzavřena 

delší dobu než obvykle. Brány  knihovny se opět otevřou 13. srpna. 

Otevírací doba o prázdninách: 

Oddělení pro dospělé
pondělí a středa: 8.00 - 17.00 hodin
čtvrtek a pátek: 8.00 - 16.00 hodin 
sobota: zavřeno 

Dětské oddělení 
pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 

od 9.00 do 11.00 hodin
od 12.00 do 16.00 hodin 

Pobočky knihovny budou o prázdninách uzavřeny. 

Všem přejeme příjemné prožití zbytku prázdnin a těšíme se  na setkání s vámi.


