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

Telefon: 582 332 297, fax: 582 336 324

Přehled akcí na měsíc KVĚTEN 2005

Pátek 6. 5. Volejbal ZŠ od 8.00  hodin Sportcentrum DDM - hala 
Informace: Tomáš Gross

Sobota 7. 5. Pod modrou oblohou od 8.00 hodin  Kladky 
Informace: Mgr. Zdeněk Rajtr 

Sjezd řeky Moravy od 8.00  hodin Morava 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková 

Pondělí 9. 5. Volejbal ZŠ od 8.00 hodin  Sportcentrum DDM - hala 
Informace: Tomáš Gross

Dětské slyšení od 14.00  hodin 
- setkání dětí z prostějovských  základních škol s představiteli Prostějova 
Informace: Mgr. Zdeněk Rajtr 

Pátek 13. 5. Vybíjená ZŠ od 8.00 hodin  Sportcentrum DDM - hala 
Informace: Tomáš Gross

Sobota 14. 5. Přehlídka od 8.00 hodin  Sportcentrum DDM 
nebo  pohybových skladeb - ve spolupráci s ČASPV Prostějov
neděle 15. 5. Informace: Mgr. Zdeňka  Ševčíková 

Pátek 27. 5. Bambiriáda 9.00 - 18.00 hodin  areál velodromu
Sobota 28. 5. - prezentace občanských sdružení  pracujících s dětmi 

v jejich volném čase, prezentace Sportcentra, SVČV a dalších 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková

Ostatní akce v hale 
7. 5. basketbal
14. 5. nebo 15. 5. basketbal 
21. 5. basketbal
23. - 29. 5. discodrom 

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 Mgr. Zdeněk Rajtr, Jan Zatloukal. 

Čištěním a renovací nábytku a výměnou
zrcadel v hereckých  šatnách začala rekon-
strukce třípodlažního technického zázemí
prostějovského divadla, které má sídlo v Ná-
rodním domě. V roce  2007 uplyne sto let od
otevření tohoto objektu, jehož podobu  určil
architekt Jan Kotěra. K umělecké spolupráci
přizval  řadu výtečných kumštýřů své doby.
Za všechny lze jmenovat Jana  Preislera, Voj-
těcha a Stanislava Suchardovy či Františka
Kyselu.

Ačkoliv se to zdá předčasné, na zahájení
potřebných  rekonstrukcí a oprav je doslova
nejvyšší čas. V Národním domě  se sešla pra-
covní skupina sestavená ze zainteresovaných
odborníků a stanovila scénář obnovy diva-
delní části. Z vedení  prostějovské radnice se
setkání zúčastnil místostarosta  Miroslav Piš-
ťák, který v rozhovoru odpověděl na některé
dotazy  týkající se příprav na významné vý-
ročí. 

Jaký byl smysl pracovní schůzky v Ná-
rodním domě a kdo se jí  zúčastnil?

Bylo to vysloveně pracovní setkání lidí,
kteří rozhodnou o tom, co je v rámci blížících
se oslav stého výročí potřebné a možné v Ná-
rodním domě zvelebit a obnovit. Z praktic-
kých důvodů  svolala ředitelka divadla Alena
Spurná zainteresované osoby  přímo do diva-
dla. Přítomní památkáři, zástupci odboru vý-
stavby  městského úřadu, Domovní správy,
která je správcem objektu, i členové městské
rady tak mohli na místě posoudit stav  diva-
delních prostor i technického zázemí a pře-
svědčit se o potřebnosti oprav. Na základě
návrhu předloženého ředitelkou  divadla si
přítomní také ujasnili postup rekonstrukce.
Zatímco opravy hereckých šaten a technické-

ho zázemí už byly  zahájeny, rozhodující prá-
ce v divadelním sálu a promenoárech  se
uskuteční až v létě příštího roku, tedy mezi
dvěma  divadelními sezónami.

Město Prostějov věnuje Národnímu do-
mu architekta Jana Kotěry,  který je jedi-
nečnou secesní památkou evropského vý-
znamu,  trvalou péči. Před deseti lety byla
provedena kompletní  rekonstrukce jevišt-
ní techniky, obnovou prošlo vytápění, bu-
dova  má novou fasádu. Jaké úpravy jsou
tedy v plánu nyní?

Je třeba si uvědomit, že jen divadlem pro-
jde ročně padesát  tisíc návštěvníků, další de-
setitisíce lidí se účastní akcí ve  spolkových
místnostech a restaurační části. Při takovém
provozu  nutně dochází k opotřebování inter-
iérů. Poměrně intenzivní  provoz je znát také
na technickém zázemí. Při zevrubné  prohlíd-
ce jsme došli k závěru, že do divadla je po-
třeba koupit  nové židle a křesílka, v sále
i obou promenoárech se uskuteční  výměna
podlahových krytin, renovace se dočká histo-
rický nábytek  ze starostenské lóže i obou
Kyselových salonků. 

Do podoby Národního domu, zejména
jeho divadelní části, neblaze  zasáhla pře-
stavba z období německého protektorátu.
Čas od času  je slyšet hlasy, které volají po
rekonstrukci do původní  podoby. Uvažu-
je se o něčem takovém v souvislosti s chy-
stanou  rekonstrukcí?

Všemi opravami se chceme co nejvíce při-
blížit původnímu  stavu. Při tom všem však
musíme respektovat i stavební zásahy z mi-
nulosti a potřeby provozu. Existuje odborná
studie o obnově  Národního domu v Kotěro-

vě duchu. Jsem přesvědčen, že v nejbližších
letech se povede kvalifikovaná diskuze
o tom, zda  je možné a prospěšné vracet pa-
mátku do původního stavu.

Počítá se také s obnovou bufetu?
O nedostatečné kapacitě bufetu vědí pravi-

delní návštěvníci  divadla svoje. Obávám se
ale, že kdybychom chtěli bufet  zásadním
způsobem rozšířit, situace v poměrně těsných
chodbách  promenoáru by se ještě zkompli-
kovala. O definitivní podobě  bufetu zatím
není rozhodnuto.

Kolik peněz budou opravy v divadle
stát?

Žádné konkrétní číslo zatím neřeknu, pro-
tože na kalkulacích  se pracuje. Musím však
s povděkem konstatovat, že městská rada
i zastupitelstvo vnímají význam Národního
domu jako centra  kulturního dění ve městě.
Z tohoto konstatování plyne moje  přesvěd-
čení, že potřebné finanční prostředky doká-
žeme najít.  Připomenu jen, že rekonstrukce
se netýká jen divadla, ale  Národního domu
jako celku. O všech fázích obnovy budeme
informovat veřejnost .

Existuje už představa, jak budou v roce
2007 vypadat oslavy  stého výročí Národ-
ního domu?

Tady bych nerad zasahoval do působnosti
starosty města,  který určí a povede jakýsi
programový tým oslav. Jednotlivé  akce bu-
dou rozloženy do celého výročního roku.
V kalendáři  oslav budou mít své místo re-
prezentativní akce, ale i místní  kultura.

Děkuji za rozhovor. 
Eva Zelená

Bouřlivé ovace prostějovského publika 
sklidili ve středu  13. dubna herci Divadla
Příbram Jarmila Vlčková a Libor Jeník  s ho-
stující Bárou Hrzánovou za představení Hrdý
Budžes. Zcela  vyprodaný sál tleskal dlouhé
minuty vestoje. Mnozí diváci se  shodli na
tom, že Hrdý Budžes příbramských divadel-
ních tvůrců  vedených režisérem Jiřím 
Schmiedtem patřil k vrcholům sezóny.
Vzhledem k mimořádnému zájmu publika se
vedení prostějovského  divadla pokusí získat
představení také v příští divadelní  sezóně.

„Vstupenky na Budžese byly vyprodané
dlouho před termínem  představení. Spoustu
zájemců jsme museli zklamat. Z Příbrami
však máme příslib, že k nám s Budžesem ješ-
tě jednou přijedou,“  uvedla ředitelka Měst-
ského divadla v Prostějově Alena Spurná.
„Reprízu tohoto úspěšného titulu bychom
chtěli uvést co  nejdříve, ale je to složité. Bu-
džese chtějí všude a Bára  Hrzánová má po-
vinnosti v Národním divadle a na dalších scé-
nách,“ vysvětlila ředitelka.

Za roli osmileté Helenky Součkové -

hloubavé a oplácané  holčičky z herecké ro-
diny - získala Hrzánová vloni cenu Thálie
za nejlepší ženský herecký výkon. Hrdinka
příběhu je svéráznou  průvodkyní tragiko-
mickými roky husákovské normalizace. Pro
autorku scénáře Irenu Douskovou i předsta-
vitelku hlavní role  nebylo těžké se s malou
Helenkou ztotožnit. Zatímco Irena  Dousko-
vá vyrůstala v divadle ovládaném příbram-
skými komunisty,  Bára Hrzánová zažívala
podobné peripetie v českobudějovickém  di-
vadle.   (eze)

Obnovou hereckých šaten začaly přípravy
na sté výročí  Národního domu

Budžes sklidil ovace a do Prostějova se vrátí

Jan ČERNÝ, Jaroslav KREJČÍ, oba z Prostějova, Vojtěch MARÁK z Pro-
stějova, části Krasice, Jiřina HANÁKOVÁ, Jitka HRUBÁ, Milan  ADÁMEK,
Valerie BARTKOVÁ, Vladimír PUKL, všichni z Prostějova,  Jaroslava GREP-
LOVÁ z Prostějova, části Čechůvky, Květoslava  VYMAZALOVÁ, Jiří
ZMEŠKAL, Helena BALZEROVÁ, Eva BÖHMOVÁ,  Miroslav ŘEZNÍČEK,
všichni z Prostějova. 

Jiří FIALA, Bohuslav SKOPAL, František MIKULA, všichni z Prostějova,
Drahomíra PÁLENÍKOVÁ, z Prostějova, části Vrahovice,  Věra BARNETO-
VÁ, Květoslava KLUSALOVÁ, František OŠLEJŠEK,  Libuše ZBOŘILOVÁ,
Ladislav RŮŽIČKA, Ludmila ŠVERDÍKOVÁ, Zdeněk  ŠÍDLO, Zdeněk REI-
TER, všichni z Prostějova, Chrudoš STRATIL,  Milada BÍLÁ, oba z Prostějo-
va, části Krasice, Zdeněk  ZAHRADNÍČEK, Žofie MAJIRSKÁ, Ludmila HA-
MERSKÁ, všichni z Prostějova. 

Anton LUTONSKÝ, Zdenka MACHOVÁ, Vlasta PIJÁČKOVÁ, Vratislav
ŠEVČÍK, Milada GREPLOVÁ, Miroslav JANČÍK, Jaroslav VRÁNA, Žofie
ŽÁKOVÁ, František DOKOUPIL, všichni z Prostějova.

Vojtěch KRAVÁK, Jaroslav HRNČÍŘ, oba z Prostějova, Vladimír  VY-
SLOUŽIL z Prostějova, části Čechovice, Olga PÍRKOVÁ, Jiřina  ŠRŮTOVÁ,
Jiřina ORTHOVÁ, Alexej MUSIL, všichni z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum:

Dne 7. dubna 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice  přiví-
táni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova  tito no-
ví občánci města Prostějova:

Barbora FALTÝNKOVÁ, Sára KEBÍSKOVÁ, Lukáš NESVADBA,
Vít  BLAŽEK, Michal DOSOUDIL, Filip CHYBA, Hana ŠIKULOVÁ,
Michal  VITÁSEK, Kateřina ŠPUNDOVÁ, Denisa ŽVÁTOROVÁ, Ro-
bin KAŠPAREC,  Lucie PAVLOVSKÁ, Jiří POULÍK, Tereza SOM-
ROVÁ, Eliška BÁRTOVÁ,  Vojtěch JORDA, Žaneta SVOBODOVÁ,

David POKORÁK, Monika  PRCHALOVÁ, Jennifer VYROUBALOVÁ, František PLU-
HÁČEK, Sabina  SKŘIVÁNKOVÁ, Adéla HLADILOVÁ, Eliška HLADILOVÁ, Silvie  SE-
KANINOVÁ, Adéla SEKANINOVÁ, Richard HUŇATÝ, Adéla DVOŘÁKOVÁ. 

Dne 28. dubna 2005 byli v obřadní síni prostějovské radnice  přivítáni do života a za-
psáni do pamětní knihy města Prostějova  tito noví občánci města Prostějova: 

Linda LACHMANOVÁ, Nikolas JATAGANZIDIS, Lukáš NESVADBA,  Viktorie VLA-
CHOVÁ, Veronika PISCHOVÁ, Adéla ZDOBINOVÁ, Marcela  VEDRALOVÁ, Karel
VLK, Jakub PŘIKRYL, Barbora OŠLEJŠKOVÁ, Nikola  POLIŠENSKÁ, Tomáš CHOVA-
NEC, Jakub PÁLENÍK, Jakub LASOVSKÝ,  Kateřina DVORSKÁ, Adam VEDMOCH, Jan
VASILIEV, Nela KLAPÁČOVÁ,  Leona GALÍČKOVÁ, Dominika PROKOPOVÁ, Adéla
SCHUSTEROVÁ,  Michaela PIŇOSOVÁ, Nikol VALENTOVÁ, Richard KRAVÁK, Pavla
KOCOURKOVÁ, Lukáš DOBROVOLNÝ, Hana VILÍMOVÁ, Petra VILÍMOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova

Nedělní dopoledne s Michalem Nesvadbou

Iluzionisti: 
koncert pro 

Milana Lasicu

Program kulturních akcí na květen
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
Pátek 6. května v 17.00 hodin

slavnostní zahájení letního provozu zahrady Národního domu
a otevření nového veřejného zařízení v zahradě s názvem 

„Pissotiere de Vaux en Beaujolais/Clochemerle/Prostějov“.

DIVADELNÍ RESTAURACE 
Od 9. do 13. května
„DNY ZDRAVÍ“

- kuchyně zdravé výživy a doprovodné akce.

Plno zábavy a veselých her a kouzel s Michalem Nesvadbou,
kterého děti důvěrně znají z televizního pořadu Kouzelná školka,
čeká na malé návštěvníky prostějovského divadla v neděli 22.
května od 10 hodin. Agentura Pragokoncert tentokrát v Prostějově
představí Nesvadbův pořad Michal na hraní.

„Toto představení pořádáme v menším předstihu dětem k jejich
svátku - Mezinárodnímu dni dětí,“ uvedla ředitelka  Městského di-
vadla v Prostějově Alena Spurná a pozvala do  divadla mrňata i s je-
jich dospělým rodičovským či  prarodičovským doprovodem.

„Michal je první hračkou na světě, která si vybírá, kdo si s ní bu-
de hrát. Budou to právě děti z publika, které si kouzelný  pajdulák
Michal pozve na jeviště, aby s nimi rozehrál svá  kouzla a čáry s ba-
revnými samolepicími páskami,“ prozradila  Spurná Michalovy je-
vištní fígle.

Představení Michal na hraní je posledním titulem pro děti a je-
jich rodiče či prarodiče v této divadelní sezóně. V září se  děti se-
známily se Spejblem a Hurvínkem, v prosinci je muzikálem  Sně-
hurka pobavilo Těšínské divadlo, koncem února pak veselí  bratři
Edudant a Francimor v nastudování ochotnického spolku  Divadlo
Hanácké obce. Rodinná představení pro nejmenší plánuje  vedení
divadla i na příští sezónu.                                   (eze), foto: archiv 

je značka, která má mezi amatérskými lout-
káři již řadu let  dobrý zvuk. Navíc díky tomu,
že jde o soubor zájezdový,  reprezentuje naše
město v blízkém i vzdálenějším okolí. Je  po-
chopitelné, že tento amatérský soubor vděčí
za svou existenci  kromě nadšení členů také
podpoře mnoha institucí, a to zejména  města
Prostějova. 

Je proto potěšitelné, že právě v Radničních
listech se  prostějovští loutkáři mohou po-
chlubit čerstvým úspěchem z poslední doby.
Tak jako jsou ve sportovních disciplínách
mistrovství republiky, tak existují národní
přehlídky  zájmových uměleckých činností.
Zatímco naše město tradičně  hostí Wolkrův
Prostějov, východočeská Chrudim již déle
než  půlstoletí žije Loutkářskou Chrudimí.
Jde o národní přehlídku  amatérských lout-

kářských souborů, na kterou se divadelní spo-
lek  musí probojovat přes síť krajských či re-
gionálních kol.

Přestože se v posledních letech územní
uspořádání poněkud změnilo, jezdí prostějov-
ští loutkáři již  řadu let na Třebíčské loutkář-
ské jaro. Letos na něj zavítali  s premiérou hry
známé autorky loutkových her Ivy Peřinové
POSLECHNĚTE, JAK BEJVÁVALO.
A přestože to byla opravdu premiéra,  úspěch
v soutěži byl nečekaný a předem nepředvída-
telný. Kromě  hlavní ceny spojené s postu-
pem na Loutkářskou Chrudim si  prostějov-
ští loutkáři ze Starosti odnesli ještě další tři
individuální ceny. Až tedy nastanou horké
červencové sváteční  dny, bude naše město re-
prezentovat v Chrudimi právě Loutkové  di-
vadlo STAROST. -ič- 

Divadelní lahůdku ve slovenštině při-
chystalo pro své  návštěvníky na závěr se-
zóny vedení Městského divadla v Prostě-
jově. V neděli 22. května od 19 hodin je
na programu  představení současného
předního finského dramatika Bengta  Ahl-
forse Iluzionisti v nastudování Štúdia
L+S Bratislava. 

Představení s podtitulem „Komédia
v jednom dejstve“ je  především herec-
kým koncertem Milana Lasici v roli stár-
noucího  herce. Další úlohy ztvárňuje Zu-
zana Fialová a Vladimír Hajdu.  „Inscena-
ce Iluzionisti patřila k divácky
nejúspěšnějším titulům  letošního festiva-
lu Slovenské divadlo v Praze, které se již
tradičně koná v Divadle Bez zábradlí a le-
tos poprvé také v karlovarském divadle,“
informovala ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná. Slovenskou
verzi své hry zhlédl v Praze dokonce au-
tor Bengt Ahlfors, který byl hostem festi-
valu.

Štúdio L+S zahraje v Prostějově po pat-
náctiměsíční pauze. Vloni  v únoru se pub-
likum báječně bavilo s protagonisty Mila-
nem  Lasicou, Mariánem Labudou a Mila-
nem Kňažkem, kteří excelovali
v představení Kumšt. „Štúdio L+S má ke
svým divákům doslova  rodinný vztah. Po-
skytuje mu kvalitní zábavu a v každém
okamžiku  přitom počítá s jeho vkusem
a schopností domýšlet úsměvná  poselství
tvůrců představení,“ uvedla Spurná. (eze)

Loutkové divadlo STAROST Prostějov


