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Doslova plejáda hvězd českého diva-
dla se v listopadu vystřídá na prknech 
Městského divadla v Prostějově. Zdenu 
Hadrbolcovou s Janem Lepšíkem uvi-
dí návštěvníci v představení Pískoviště, 
s nímž Prostějov navštíví pražské Diva-
dlo Na zábradlí ve čtvrtek 8. listopadu. 
„Tuto hru polského autora Michala Wal-
czaka uvádíme v komorním prostředí 
na jevišti za oponou. Příběh pojednává 
o nenaplněné lásce, o setkání dvou lidí, 
kteří si výborně rozumějí a přitom nejsou 
schopni si zcela porozumět,“ prozradila 
ředitelka Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná. 

Uvedla současně, že Pískoviště reží-
rované Jiřím Pokorným je posledním 
komorním pořadem zahrnutým do oslav 
100. výročí otevření Národního domu 
v Prostějově. Návštěvníci viděli v tomto 
cyklu mimo jiné pozoruhodné představe-
ní režiséra J. A. Pitínského Nora brněn-
ského divadla 7 a půl či hru Tajbele a její 
démon, kterou v Divadle U stolu Brno 
zrežíroval Antonín Přidal.

Představení Divadla Na zábradlí je 
v Prostějově na programu také 9. listopadu 
- abonenti skupiny 5P zhlédnou inscenaci 
Milana Uhdeho Zázrak v černém domě. 
„Prostějovští diváci uvidí tento groteskně 
tragikomický příběh necelý měsíc poté, 
co za něj Milan Uhde získal cenu Sazky 
a divadelních novin v kategorii činohra,“ 
prohlásila ředitelka Spurná. Představení 
režírované Jurajem Nvotou je přehlídkou 
přesně vykreslených postav ztvárněných 
Jiřím Ornestem, Marií Spurnou, Igorem 
Chmelou, Magdalénou Sidonovou a dal-

šími protagonisty Divadla Na zábradlí.
  Komedie Výborná kachna z tvůrčí dílny 
nejúspěšnějšího a nejhranějšího americké-
ho dramatika Neila Simona je v pondělí 
12. listopadu v 19 hodin připravena pro 
předplatitele skupiny A. „S touto inscena-
cí uvítáme v Prostějově Městské divadlo 
Zlín. Jsme rádi, že můžeme publiku tento 
výborný moravský soubor konečně před-
stavit. Zlínské divadlo má totiž obrovskou 
scénu a většina jeho inscenací se do Pros-
tějova prostě nevejde,“ uvedla ředitelka.

Zkrátka v listopadu nepřijdou ani vyzna-
vači oblíbeného Divadla Sklep. Besídka 
2007 s Davidem Vávrou, Jiřím Burdou, 
Lenkou Vychodilovou a ostatními hvěz-
dami tohoto pražského ansámblu  a jeho 
kapely se uskuteční ve čtvrtek 22. listopa-
du v 19 hodin. 

Stálicí podzimního programu pros-
tějovského divadla je rovněž koncert 
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, 
kteří přijedou s nejnovějším programem 
nazvaným Opět něco starého avšak fungl 

nového aneb Něco nového, stejně pěkně 
starého.

4TET Jiřího Korna, mezzosopranistka 
Andrea Kalivodová se světově proslu-
lou harfenistkou Kateřinou Englichovou, 
Arnošt Goldfl am, Ladislav Županič, Ire-
na Pluháčková a další umělci se předsta-
ví v pátek 30. listopadu  na Galakoncer-
tu pro Národní dům, který je jedním ze 
dvou vrcholných pořadů oslav 100. výročí 
Národního domu v Prostějově. „Součástí 
této show, jejíž režie se ujal Roman Štol-
pa, bude křest reprezentativní publikace 
Národní dům 1907 - 2007,“ informovala 
ředitelka Spurná. V programu podle jejích 
slov vystoupí také zástupci místní kultu-
ry - kapela Létající Rabín, národopisný 
soubor Mánes, Taneční škola Hubený, 
Divadlo Hanácké obce či studentské Diva-
dlo Point. Datum koncertu není náhodné 
- předkové otvírali Národní dům s velkou 
slávou přesně před sto lety - ve dnech 30. 
listopadu a 1. prosince. Na úplný závěr 
oslav 1. prosince 2007 pozvali pořadatelé 
oslav, jimiž jsou  městské divadlo, město 
Prostějov,  Olomoucký kraj a společnosti 
TK plus a OP Profashion, první dámu čes-
ké opery Evu Urbanovou,  s níž vystou-
pí Moravská fi lharmonie Olomouc.  (eze)

Divadlo v listopadu: plejáda hvězd i vyvrcholení 
oslav 100. výročí otevření Národního domu

Slavnostní premiéra fi lmu

Australský bluesový kytarista a zpěvák 
Gwyn Ashton se představí prostějovskému 
publiku  na koncertu, který se koná v úterý 13. 
listopadu ve 20 hodin v přednáškovém sále 
Národního domu. Městské divadlo v Pros-
tějově, jež je pořadatelem koncertu, se tak 
podruhé ve své historii přidružilo k satelitním 
pořadatelům koncertu, který je součástí mezi-
národního festivalu  Blues Alive. Kolébkou 
dnes již věhlasné akce s dvanáctiletou tradi-
cí je Šumperk. Australský kytarista vystoupí 
také v Olomouci, polské Nyse, slovenských 
Levicích, Brně, maďarské Budapešti, Přerově 
a dalších městech.

„Prostějov je jedním z pětadvaceti čes-
kých, polských, maďarských či slovenských 
měst, v nichž se uskuteční satelitní koncerty 
letošního ročníku Blues Alive. Doufám, že 
vyznavači blues, kteří jezdí za touto hudbou 
do Šumperku, uvítají možnost poslechnout 
si skvělého australského kytaristu v Prostě-
jově,“ uvedla ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná. Dodala, že kon-
cert Gwyna Ashtona  je součástí  bohatého 
celoročního programu, který městské divadlo 
pořádá od loňského 1. prosince v rámci oslav 
100. výročí otevření Národního domu.

Hlavní pořadatel ze Šumperka vyslal na 
Hanou muzikanta, který se během několika 
krátkých českých turné v minulých letech stal 
miláčkem českého bluesového publika. Ve 
svých sólových vystoupeních s resofonickou 
kytarou míří ke kořenům blues.

Gwyn Ashton se narodil ve Walesu, pře-

stěhoval se však do Adelaide v Austrálii. 
Právě tam vzal v 60. letech poprvé do ruky 
kytaru. Od šestnácti let vyhrával v ošumě-
lém baru, na různých festivalech či srazech 
motocyklistů. V 80. letech se přestěhoval 
do Sydney, s vlastní kapelou křižoval celý 

kontinent a o pódia festivalů se dělil s řadou 
bluesových i rockových hvězd. Od 90. let 
cestuje po celém světě, ať již sám, či se svou 
kapelou nebo jako předjezdec veličin kalibru 
B. B. Kinga, Buddyho Guye, Raye Charlese, 
Petera Greena a dalších. (eze)

Groteskně tragikomický příběh Zázrak v černém domě zhlédnou prostě-
jovští diváci necelý měsíc poté, co za něj Milan Uhde získal cenu Sazky 
a divadelních novin v kategorii činohra.  Foto: archiv 

Působivá irská hudba ve spojení s taneční virtuozitou, strhující rytmus 
a světelné efekty v podání souboru, který patří k nejlepším svého druhu 
v Evropě. To vše čeká ve středu 21. listopadu v prostějovském městském 
divadle na návštěvníky taneční show MYSTERY OF THE DANCE v podání 
slovenské taneční skupiny Merlin.  Foto: archiv  

Gwyn Ashton zahraje v Národním domě

Australský bluesový kytarista a zpěvák Gwyn Ashton vystoupí v prostějov-
ském městském divadle v úterý 13. listopadu.  Foto: archiv Blues Alive. 

Dne 18. října byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy 
města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Tomáš NERAD, Tomáš DANĚČEK, Vendula BALVANOVÁ, 
Ondřej VANTUCH, Daniel KOMÁREK, Agatha CHYTILOVÁ, 
Martin RŮŽIČKA, Ondřej SYNEK, Markéta ŘÍHOVÁ, Sofi e 
LANGEROVÁ, Jan MROŠČÁK, Adéla PROKOPOVÁ, 
Michal HÁMOR, Adéla LANGROVÁ, Nela ŠTĚBROVÁ, 
Barbora HANTÁKOVÁ, Fabricio KORYŤÁK, Aleš HRADIL, 
Jolana KOLÁČKOVÁ, Jan KŇOUREK, Oliver KOUTNÝ, 
Karolína LIŠKOVÁ, Michaela ŠKRABALOVÁ, Karolína 
SMĚŠNÁ, Anna GRÉGROVÁ, Beata NÁBĚLKOVÁ, Viktorie 
MARTINCOVÁ, Jan PETRŮ, Monika BÍLÁ. 

Noví občánci města Prostějova 

26. 11. - 2. 12. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S TOURFILMEM 
A CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKOU

✔  V jeho průběhu je hvězdárna otevřena od pondělí do pátku vždy od 10.00 do 16.30 
hodin.

✔ V sobotu od 15.30 hodin poučný příběh DÍVÁME SE DALEKOHLEDEM.
✔  Od pondělí do soboty každý podvečer od 17.00 do 18.00 hodin projekce Tourfi lmu.
✔ Každé bezmračné odpoledne ve 14.00 hodin pozorování Slunce.
✔  S výjimkou čtvrtka (večerní přednáška) každý bezmračný večer v 18.30 hodin 

pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Ve středu navíc i v 17.30 hodin.  
✔ V neděli od 14.00 hodin soutěž pro děti. 

DÍVÁME SE DALEKOHLEDEM
 
Od pondělí 26. listopadu do pátku 30. listopadu poučný příběh DÍVÁME SE 

DALEKOHLEDEM - v 10.00, ve 13.30 a v 15.30 hodin. Dále každou listopadovou 
středu a v sobotu 1. 12. od 15. 30 hodin. Seznámení s dovednostmi dalekohledů, porov-
nání pohledu na Měsíc, planety, hvězdy okem a dalekohledem. Vlastní pozorování dětí 
okolí hvězdárny, za příhodných podmínek pozorování Slunce a Měsíce. 

Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 10 Kč.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA ARMÉNIE - ZEMĚ VE STÍNU ARARATU  

Ve čtvrtek 29. listopadu v 18.00 hodin cestopisná přednáška ARMÉNIE - ZEMĚ 
VE STÍNU ARARATU. Obyvatelé této zakavkazské republiky vás zahrnou tím nejlep-
ším ze své spíže a sezvou všechny známé jen proto,  že jste náhodou přišli do jejich ves-
nice. Z Jerevanu se vydáme po hřebenech Malého Kavkazu až k jezeru Sevan. Sněhový-
mi závějemi vyšplháme na čtyřtisícový Aragatz. Nahlédneme do monastýrů a stařičkých 
kostelíků z počátku křesťanství a na závěr také do Náhorního Karabachu. 

Přednáší Michael Pokorný, Klub cestovatelů a romantiků Kudrna, Brno. Vstupné 10 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o.
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov

Telefon 582 344 130, e-mail: prudky@hvezdarnapv.cz.

Před časem jsme infor-
movali seniory o tom, že 
díky pochopení Švehlo-
vy střední odborné školy 
jsme mohli vypsat kurz 
počítačové gramotnos-
ti pro seniory, kterému 
jsme dali název S námi 

se neztratíte!  Je potěšující, že se v krátkém 
čase podařilo zaplnit oba běhy: červený, 
který začal 6. listopadu  ve 14 hodin, i mod-
rý, který bude zahájen 9. listopadu ve 13 
hodin - oba v počítačové učebně školy na 
nám. Spojenců 17.

Vzhledem k tomu, že je k dispozici ještě 
určitý počet volných míst, přidáváme běh 

třetí - žlutý, který bude zahájen v pátek 
9. listopadu ve 13 hodin, ovšem tento-
krát v počítačové učebně Švěhlovy střed-
ní odborné školy ve Svatoplukově ulici 
č.  80!

Přihlášky zasílejte na adresu: Duha, kul-
turní klub, A III V, Školní 4, 796 01  Prostě-
jov. Ivan Čech

Do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory 
se mohou hlásit další zájemci 

se uskuteční od čtvrtka 22. do soboty 24. 
listopadu 2007 na výstavišti Flora v Olo-
mouci. Na letošním veletrhu nebudou 

chybět zajímaví hosté, autorská čtení, 
tvůrčí dílny, soutěže nebo třeba literár-
ní kavárna a dětský koutek. Pořadatelé 
se chtějí zaměřit na cílové skupiny, kte-
ré doposud akci opomíjely. Pomoci má 
i zajímavý doprovodný program pro 
všechny generace. 

  Petr Albrecht,
 mluvčí Libri 2007

Knižní veletrh Libri 

První prostějovský den 
romantické poesie
pod širým nebem

neboli připomínku  197. výročí narození knížete básníků

Karla Hynka Máchy

společně a nerozlučně pořádají
Městská knihovna Prostějov

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Švehlova střední škola Prostějov

dne 16. listopadu MMVII
v 10.00 hodin v altánku Smetanových sadů.

Hodina literární výchovy bude naplněna čtením textů 
vlastních, autorů známých i doposud neznámých.

Vážení přátelé,
už dlouho, předlouho tu nebyla slav-

nostní premiéra fi lmu spojená s účastí 
delegace tvůrců. Tentokráte jde o obzvláš-
tě významnou premiéru, protože fi lm 
je německo-český a vedle mnoha herců 
v něm hrají také prostějovští muzikanti 
- členové klezmerové kapely LÉTAJÍCÍ 
RABÍN.

Slavnostní premiéra německo-české-

ho historického fi lmu Poslední vlak se 
uskuteční v kině metro 70 ve Školní ulici 
v pondělí 19. listopadu v 19.30 hodin. 

V hlavních rolích snímku o 688 
lidech na cestě bez návratu se předsta-
ví G. Burkhard, S. Kekilli, J. Kukura, N. 
Divíšková, V. Kotek   aj.  Režie: Joseph 
Vilsmaier a Dana Vávrová,  125 min, čes-
ký dabing, mládeži do 12 let nevhodný. 
Vstupné 95 Kč.   Ivan Čech 

Posledním vlakem přijedou i tvůrci

Mezinárodní výstava koček
Svaz chovatelů ušlechtilých koček Olo-

mouc - Prostějov pořádá ve dnech 1. a 2. 
prosince mezinárnodní výstavu koček. 
V pavilonu A výstaviště Flora Olomouc 
bude k vidění přibližně 350 koček zhruba 

30 plemen. Vystavovat zde budou i cho-
vatelé z Německa, Slovenska, Rakouska 
a Polska. 

Výstava bude po oba dny otevřena od 
9.30 do 17.00 hodin. 


