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Stoletou historii Národního domu mapu-
je nově vytvořená stálá výstava, která je 
umístěna v horním promenoáru Městské-
ho divadla v Prostějově. Přestože panely 
s fotografiemi, nákresy plánů a dalšími 
dokumenty visí na stěnách oproti šatnám 
v prvním patře už od prosince minulé-
ho roku, slavnostní otevření expozice se 
uskuteční 24. ledna v 18 hodin. 

„Měsíce listopad a prosinec byly v diva-
dle velmi hektické. Doháněli jsme skluz 
způsobený opožděným zahájením sezó-
ny. Začínali jsme později kvůli celkové 

rekonstrukci divadla,“ vysvětlila ředitel-
ka Městského divadla v Prostějově Alena 
Spurná a dodala: „Stálou výstavu jsme 
chtěli otevřít slavnostně, a tak jsme zvolili 
poklidnější lednový termín.“ 

Výstavu zahájí místostarosta pro kultu-
ru Pavel Drmola, odborně promluví Miro-
slav Chytil z Muzea Prostějovska, který ji 
ve spolupráci se Státním okresním archi-
vem v Prostějově sestavil a uspořádal.

Na osmi panelech je stručně zmapová-
no dění kolem stavby Národního domu, 
který je významným dílem architekta 

Jana Kotěry. Expozice zobrazuje i nepříliš 
šťastná období jedinečné budovy, do jejíž 
podoby necitlivou přestavbou zásadně 
a neblaze zasáhla německá okupace. Foto-
grafie a popisky zachycují i nejnovější 
dění v Národním domě. Ten v posledních 
letech prochází rekonstrukcemi, které mu 
částečně vracejí  původní vzhled. Podle 
vyjádření starosty Prostějova Jana Tesa-
ře investovala radnice do obnovy jedi-
nečného kulturně společenského stánku 
v posledních letech desítky milionů korun.
 (eze)

Výstava mapuje stoletou historii Národního domu

Výstava mapuje stoletou historii Národního domu.  Foto: Y. Kadlecová 

Na malou módní přehlídku společenských 
toalet, předtančení, překvapení v podání 
divadelního spolku Moje divadlo i  slosova-
telné vstupenky  se mohou těšit návštěvníci 
Divadelního plesu, který se ve spolkových 
prostorách Národního domu uskuteční 
v pátek 26. ledna od 19.30 hodin.

„Divadelní ples pořádáme letos již počtvr-
té. Podle toho, jak jdou na odbyt vstupenky, 
soudím, že už si v bohaté prostějovské ple-
sové nabídce vydobyl oblibu,“ informovala 
ředitelka Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná. 

Organizátoři chtějí stejně jako v minulých 
letech ples uspořádat v přátelském duchu – 
s dobrou muzikou k tanci i poslechu, svěžím 
programem, občerstvením. „Rádi na plese 

uvidíme aktivní vyznavače Thálie, kterých je 
v Prostějově požehnaně, návštěvníky našeho 
divadla a vůbec každého, kdo se chce dobře 
pobavit,“ pozvala  zájemce Spurná.

Pět minut před 20. hodinou odstartuje 
ples předtančením v divadelním duchu, 
o které se postará soubor ZUŠ v Plumlově. 
Po slavnostním zahájení, kterého se tradičně 
ujme místostarosta Miroslav Pišťák, předve-
dou své umění tanečníci Tanečního studia 
Dany Hubené. Program zahrnuje také malou 
módní inspiraci – modely společenských 
šatů jsou dílem šumperské oděvní návrhář-
ky Heleny Fričarové. Divadelní překvapení 
chystá ochotnický spolek Moje divadlo, 
jehož rozverným skečům návštěvníci tleska-
li i v minulých letech.

V přednáškovém sále se o dobrou 
pohodu přičiní osvědčená kapela Novios, 
ve sklípku bude vyhrávat Music AP Juni-
or Jazz II. Městské divadlo nezapomnělo 
ani na příjemný bonus, kterým jsou slo-
sovatelné vstupenky. „Před půlnocí vylo-
sujeme výherce,“uvedla ředitelka diva-
dla s tím, že mezi několika hodnotnými 
cenami opět nebude chybět zahraniční 
zájezd.

Vstupenky na divadelní ples jsou 
k mání v předprodejním středisku Měst-
ského divadla, jedna stojí  stejně jako 
v minulých letech 140 korun. „Pokud se 
vstupenky nevyprodají, budou k dostání 
ještě před zahájením plesu,“ informovala 
ředitelka Spurná.  (eze)

Divadelní ples uvítá všechny příznivce Thálie

Akce na leden 2007
astronomická pozorování

4 pozorování slunce se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém 
astronomickém týdnu od 14 do 15 hodin. 

4 večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohle-
dy se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 11. 1. – večerní přednáška) i o celém 
astronomickém týdnu od 18.30 do 20.00 hodin a každou středu od 17.30 hodin. 

nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut 
před koncem otevírací doby. 

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

aSTronoMICkÝ TÝden – 22. – 28. ledna
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 
4 Od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum 

pořadů, včetně odpoledních pohádek pro děti.
4 Každé odpoledne ve 14.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro 

konání pozorování je bezmračná obloha.
4 Každý večer v 18.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Ve 

středu navíc i v 17.30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná 
obloha.
4 novinka - od pondělí do pátku vždy v 15.30 hodin a v sobotu v 15.00 hodin na 

zIMní pohádkU.
4 V pátek a v sobotu od 18.30 hodin na pozorovatelské praktikum pro členy klubu 

GeMInI. Nutnou podmínkou pro konání praktika je bezmračná obloha.
4 V neděli od 15.00 hodin na soutěž pro děti. 

zIMní pohádka 
Od pondělí 22. do pátku 26. ledna  v 10.00, 13.30 a v 15.30 hodin, každou lednovou 

středu v 15.30 hodin a v sobotu 27. ledna v 15.00 hodin. 
Sluníčko je nemocné a hodný pan doktor Maleček je léčí. Vyléčené Slunce se však 

musí šetřit. Přes zimu odpočívá, dny jsou krátké a noci dlouhé, v létě je to naopak. Délka 
dne a noci se v průběhu roku mění, jak Země obíhá okolo Slunce a jak svoji severní 
polokouli přiklání nebo odklání od Slunce. 

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

nedělní SoUTěŽ – znáTe SoUhvězdí orIona?
V neděli 28. ledna v 15.00 hodin.  Pro děti ve věku 5 – 11 let, které budou odpovídat 

na deset jednoduchých otázek. Soutěži  bude předcházet povídání o zimních souhvězdích 
a prohlídka hvězdných glóbusů. Pro vítěze je připravena odměna, pro všechny pohádky. 

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

Xv. ročník klUbU hvězdárníček
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou lednovou středu v 16.30 hodin. 

XXXvI. ročník klUbU gemini
Členem  klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 11 - 20 let, koho láká 

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů 
z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 4., 18. a 25. ledna v 16.30 hodin - teoretické 
lekce v přednáškovém sále, 26. a 27. ledna v 18.30 hodin pozorovatelské praktikum 
u dalekohledů, 11. ledna v 18.00 hodin přednáška. 

vÝSTavy
4 hvězdnÝ veSMír   
4 z dějIn proSTějovSké aSTronoMIe.
Výstavy jsou přístupné na začátku  astronomických pozorování (v  tom případě jsou 

jejich součástí) a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 5 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.

Až do konce února si můžete ve vstupní hale Nemocnice Prostějov prohlédnout výstavu barevných i černobílých 
fotografií na téma „Obchody a obchodníci“ a „Prostějov – město módy“. Jde o soutěžní práce žáků Základní umě-
lecké školy Vl. Ambrose v Prostějově a studentů středních škol prostějovského okresu. Celý projekt podpořilo 
město Prostějov. Na snímku je

Do prostějovské nemocnice pronikla móda a obchodníci

V intervalu padesáti let jsou vyhlašová-
ny tzv. Mezinárodní roky různého zaměře-
ní. Naposledy to bylo v roce 1957, kdy  se 
jednalo o Mezinárodní geofyzikální rok, 
v jehož průběhu startovala první umělá 
družice Země. 

Nyní stojíme na prahu  Mezinárodního 
heliofyzikálního roku (International Heli-
ophysical  Year, zkratka IHY). V České 
republice bude oficiálně zahájen na tis-

kové konferenci 23. ledna v Praze, celo-
světové setkání organizátorů  se uskuteční 
v únoru ve Vídni. 

Prostějovská hvězdárna bude IHY pro-
pagovat několika způsoby. Například 
ve spolupráci s pražskou hvězdárnou 
a s Reálným gymnáziem a základní ško-
lou města Prostějova  připravila pro žáky 
a studenty Olomouckého kraje následující 
nabídku:

Po padesáti letech přichází 
Mezinárodní heliofyzikální rok 

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,

REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA MĚSTA  PROSTĚJOVA,

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA V PRAZE

si tímto dovolují na začátku Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007  
pozvat žáky a studenty všech základních a  středních škol Olomouckého kraje 

na interaktivní výstavu 

SLUNCE – HVĚZDA ŽIVOTA A SMRTI,
která vznikla na Štefánikově hvězdárně v Praze. 

Výstava bude v období 5. února až 9. března 2007 přístupná 
v respiriu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. 

Prohlédnout si ji budete moci  každý pracovní den v čase od 8 do 14.30 hodin, 
a to v následujících intervalech: 8.00, 10.00 a 12.30 hodin. 

Výstavu doprovodí stejnojmenné počítačové prezentace se živými komentáři 
uzpůsobenými věku a znalostem žáků a studentů, soutěž o nejrychlejší složení 
puzzle s astronomickou tématikou, včetně podání krátkého komentáře - to vše 

původem z prostějovské hvězdárny – a také unikátní český film Slunce.

Celková doba pobytu jedné skupiny návštěvníků nepřesáhne dvě vyučovací hodiny. 
Vstupné 20 Kč/osobu. 

Protože prostory respiria při takovéto příležitosti pojmou maximálně 25 - 30 osob, 
je třeba termín návštěvy předem rezervovat na telefonním čísle 582 301 404 

nebo e-mailu: halas@rg.prostejov.cz.

RG a ZŠ města  Prostějova se nachází ve Studentské ulici č. 2 v Prostějově. 


