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Plné divadlo 
snilo svůj 

vánoční sen

Reprezentativní výstava gobelínů

110 let umění gobelínů na Moravě. To 
je název výstavy, kterou si až do 21. ledna 
můžete prohlédnout v prostorách Muzea 
Prostějovska v Prostějově. Ještě před 
vánočními svátky k vystaveným dílům 
přibyl gobelín speciálně vytvořený ke 
stému výročí dokončení Národního domu 
a inspirovaný obrazem Jana Preislera Sen 
jinocha. 

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova
Myšlenka, že naše město bude vlast-

nit gobelín Jana Preislera, byla vlastně 
náhoda. Ředitel Moravské gobelínové 
manufaktury ve Valašském Meziříčí Jan 
T. Strýček při pracovní návštěvě  Muzea 
Prostějovska uviděl dva Preislerovy 
obrazy a okamžitě se v jeho mysli zrodil 
záměr o transpozici do gobelínu. Spo-
lečně se dvěma pracovníky muzea přišel 
ke mně a přesvědčil mě. Já jsem požádal 
místostarostu Pavla Drmolu a další čle-
ny Rady města Prostějova o podporu této 
myšlenky a výsledkem se budeme těšit 
všichni.

Gobelín ke 100. výročí Národního 
domu má svůj křest za sebou

Kniha o Národním domě je potřebnou 
historickou sondou do jedné z nejvýznam-
nějších staveb české moderní a především 
secesně modernistické architektury. Pro-
stějovským občanům kromě toho přináší 
dlouhý výčet různých osudů budovy, ve 
které se odehrávala řada kroků jejich živo-
ta. Stejně působivě se vpíjí Národní dům 
do myslí všech účinkujících i diváků. To 
mohu jako herec divadla Sklep potvrdit, 
neboť každé zastavení v Národním domě 
je vždy jiné a má v sobě jedinečnost právě 
prožívané změny budovy.

 V rozjitřeném mládí jsem zde zhlédl 
jednu z inscenací HaDivadla, když jsem 
na představení dorazil deštivou nocí z Br-
na a viděl tak jednu z umělecky nejšťast-
nějších chvil divadelního dění v polovině 
sedmdesátých let minulého století. Tehdy 
jsem ovšem netušil, že za deset let budu 
pravidelným hostem na hlavní scéně. Od 
té doby jsme zde se Sklepáky odehráli 
každoročně jedno představení a já jsem tak 
měl možnost pozorovat, jak se  ke Kotě-
rovu obrazu proměňuje interiér i exteriér 
divadla. 

Opravdu s chutí jsem si přečetl celou 
knihu, neboť sto let starý příběh budovy je 
stále platným otiskem české společnosti. Ta 
střídá vášnivé zaujetí s ješitnými pomlu-
vami, velkorysé sponzorství se zapšklou 
nepřejícností. Trochu až s dojetím čte 
člověk o tom, jak příjezd českých klasiků 
na slavnost položení základního kamene 
Národního domu dokázal naplnit nádraží 
i náměstí a jak věc národního kulturního 
nadšení dokáže překonat všechny nedostat-
ky peněz a nepřejícné činy a hlasy.

Přesným a ne zbytečným dokreslením 
jsou  v právě vydané publikaci přetisky 
dobových novin, pozvánek, ba i přesné 
skladby programu dne otevření. Musel to 
být krásný čas, kdy elegantní Jan Kotěra, 
velkoryse přehlížející neustálé rýpalství 
Hanáků, pokyne gestem do lóže Jaroslavu 
Vrchlickému s Jakubem Arbesem a dalším 
osobnostem. Zatímco světem protřelý diri-
gent František Neumann odmávne první 
tóny skladby Hymnus od Antonína Dvořá-
ka,  v restauraci u konkurence skřípe zuby 
uražený Karel Dostál - Lutinov, neboť jeho 
skladba se nedostala do programu večera 
u příležitosti otevření Národního domu. 

A kdyby chtěl někdo při produkci přeci 
jen vyrušovati, tak v autentickém, diva-
delním řádu divadla bylo zapovězeno 
hvízdání, syčení i nohama dupání. Naopak 
přívrženci nesměli květiny házet, ale pouze 
podávat na jeviště, a kdo neuposlechl,  byl 
dozorcem vyveden.

V publikaci se dočteme, že Národní 
dům je nejen symbolem české národní 
touhy po vlastním stánku, ale je to také 
mimořádná stavba v kontextu české archi-
tektury. Jan Kotěra, žák vídeňského pro-
fesora Otty Wagnera, přinesl do českého 
prostředí světovost a současně, zvláště 
v Prostějově, dokázal navázat na folklorní 
stavební tradice. Dekorativnost, která by 
v rámci například Prahy byla příliš zdobi-
vá, zde v úrodné Hané je zcela namístě. 
Když bohatost města pochází  z plných 
klasů hojnosti, nelze se divit, že právě tyto 
obilné motivy se stávají součástí výzdo-
by honosných interiérů. Reprezentativní 
zapamatovatelný portál hlídají dva pylony 
s Hanákem a Hanačkou a lidové motivy 

obíhají ve vymezených pruzích po fasá-
dách.

Dům je nejen dokonalou syntézou 
uměleckých řemesel, ale je i geniálně 
umístěn v rámci urbanismu města. Kotě-
ra měl šťastnou ruku a z nabízených par-
cel si vybral správně. Národní dům má 
svou svébytnost. Dotváří dvě náměstí, 
přičemž náměstí Vojáčkových monu-
mentálně, ale ne pateticky ovládá. Svou 
provozní částí se otáčí do zeleně Smeta-
nových sadů.

Stejně tak Kotěra s požehnaným roz-
myslem nalezl své spolupracovníky. 
Podobně jako hovoříme o umělecké gene-
raci Národního divadla v Praze, můžeme 
v Prostějově hovořit o generaci Národní-
ho domu. Stanislav a Vojtěch Suchardovi 
dokázali v rámci Kotěrou zamýšlených 
proporcí na míru osadit plastiky jako jed-
notný soulad sochařství a architektury; 
Jan Preisler ve snivých obrazech Dívky 
a Jinocha přinesl symbolickou náladu 
tajemného očekávání; Jan Kysela dokázal 

pokrýt stěny dvou proscéniových salonků 
intimním dekorem.

Kniha detailně popisuje jak dramatický 
vznik Národního domu, tak snahy o jeho 
přestavbu. Naštěstí většinu z nich se nepo-
dařilo uskutečnit. Již dvacet let po otevření 
vyvstaly nové nároky na divadelní provoz, 
čehož se chopil s funkcionalistickou ele-
gancí ale i chladem Kotěrův žák Bohuslav 
Fuchs. Ten stál i po druhé světové válce 
u projektu rekonstrukce po brutální pře-
stavbě, kterou s německou důsledností 
provedl arch. prof. dr. Emil Tranquillini 
roku 1942. Od té doby se půl století růz-
né politické reprezentace města a různí 
architekti snaží navrátit Národní dům co 
nejblíže Kotěrově vizi.

Velmi poutavé je velké množství 
reprodukovaných projektů, historických 
a srovnávacích fotografi í, z nichž si člo-
věk, jenž nepronikne za tajemství plá-
nů, může lehce složit obraz různých let 
a jejich estetických nebo devastujících 
pokusů.

Kniha je čtivá i díky tomu, že nepřináší 
jen suchá historická sdělení, ale i zdánlivé 
banality a dobové postřehy: jak herci z Olo-
mouce zkracovali představení, neboť prcha-
li na vlak, či jak se v Národním domě ode-
hrálo utkání ve stolním tenise nebo poslech 
rozhlasového vysílání hokejového zápasu. 
Libůstkou je i kostrbatou rukou psané do 
ruštiny přeložené menu při příležitosti 
osvobození města Rudou armádou.

Dopřejte si čas, jak se v knize píše, čas 
na doušek piva a udělejte si radost četbou 
a prohlížením. Obdobnou radost můžete 
způsobit svým blízkým, když jim tento 
šperk věnujete. Národní dům kotěrovsky 
září a svíčky adventu již hoří.

Vydalo město Prostějov
kolektiv autorů
listopad 2007
náklad 3 500 výtisků

Vyšla kniha Národní dům v Prostějově 1907 - 2007
Recenze Davida Vávry

Knihu Národní dům 
v Prostějově 1907 - 2007 
si za 425 korun můžete 
zakoupit v informačním 

středisku Městského úřadu 
v Prostějově na náměstí 
T. G. Masaryka 12 - 14. 

Pohádkou Byl jednou jeden drak potěší 
malé příznivce i jejich dospělý doprovod 
v neděli 18. ledna v 15 hodin Divadlo 
Hanácké obce. Představení autorů Josefa 
Lady a Alexe Koenigsmarka nastudovali 
prostějovští ochotníci u příležitosti 100. 
výročí otevření Národního domu a záro-
veň k osmdesátinám svého souboru. 
Pohádkový příběh s princeznou, drakem, 
čertem a líným Honzou koření písničky 
Petra Hapky.  (eze)

Představení Byl jednou jeden drak 
nastudovali prostějovští ochotníci 
u příležitosti 100. výročí otevření 
Národního domu a současně k osm-
desátinám svého souboru.
  Foto: Bob Pacholík

Divadlo Hanácké obce potěší malé i velké drakem 
Pohádkový příběh okoření písničky Petra Hapky

Hudba, zpěv, divadelní kousky i „šťav-
natý“ kabaret. Tak vypadal „Vánoční sen“ 
v podání protagonistů  Gymnázia Jiřího 
Wolkera. 

„Věřím, a přítomní muži mi dají urči-
tě zapravdu, že až si bude kdokoli z nás 
představovat vánočního andílka, bude to 
krásná bytost s černými síťovanými pun-
čoškami,“ zavtipkoval na závěr předsta-
vení ředitel GJW Michal Šmucr.

Vernisáž nového gobelínu proběhla v Muzeu Prostějova ve čtvrtek 20. pro-
since. Po skončení výstavy vyzdobí dílo interiér prostějovské radnice. 

Vyrůstala jsem v rodině se třemi dětmi. 
Větičku: Rozděl se! jsem slýchala celé 
dětství. Tak nějak ve mně zůstala. Když 
něco mám, rozdělím se s tím, kdo nemá 
nic...

Tak i teď. Mám pamětní medaili za 
podíl na publikaci ke stému výročí Národ-
ního domu v Prostějově. Půlku té medaile 
bych ale ráda věnovala. Jeden podstatný 
autor totiž zůstal bez metálu. Možná pro-

to, že jeho práce se do nově vydané knihy 
doslova vpila.

Je to fotograf Bob Pacholík. Nenapsal 
do knihy ani řádek. Snad stokrát si ale 
bez ohledu na osobní program a pohod-
lí sbalil své nádobíčko a naklusal do 
Národního domu zachytit okamžik, který 
se vzápětí stal minulostí...

Takže Bobe, napůl. Jak říkávala moje 
maminka. Eva Zelená

Bobe, napůl

Provozní doba městské knihovny 
o Vánocích 

Městská knihovna Prostějov oznamuje svým čtenářům, 

návštěvníkům a přátelům, že v době 

od 22. prosince 2007 do 1. ledna 

2008 bude uzavřena. 

Přejeme vám krásné prožití Vánoc, 

spokojenost a pevné zdraví. 

Těšíme se na vás od 2. ledna 2008. 

Jarmila Crhová z Prostějova, Eva Kousalíková z Prostějova, části Vra-
hovice, Irena Robová, Zdeňka Kopečná, Erika Růžičková, Eva Foretová, 
Miloš Mlateček, všichni z Prostějova, Jiří Král z Prostějova, části Vraho-
vice, Eva Navrátilová, Ján Fedorko, Mgr. Felix Kubina, Jarmila Zahrad-
níčková, všichni z Prostějova.

Irena Dokoupilová, Věra Lisická, Věra Mlčochová, všechny z Pros-
tějova, Zdeňka Glacnerová z Prostějova, části Krasice, Alois Sekanina, 
Emil Vařeka, Jarmila Pokrivková, Mikuláš Dubjak, Milan Kolba, Zdeněk 
Vystavěl, Eva Foukalová, Zdeněk Gregárek, všichni z Prostějova, Jaroslav 
Sedláček z Prostějova, části Vrahovice, Anna Začalová, Ilona Raclavská, 
František Gottwald, František Nesvadba, Václav Vebr, Květoslava Hof-
bauerová, všichni z Prostějova. 

Květoslava Kouřilová, Ladislav Krejčí, oba z Prostějova, Jaroslav 
Milar z Prostějova, části Domamyslice, Alena Makovcová z Prostějova, 
části Čechovice, Růžena Votroubková, Božena Procházková, Vladimíra 
Suchomelová, Vlasta Rippová, Františka Gajdošová, Anna Suchá, Marie 
Popelková, Jitřena Vodičková, Zdeňka Pivoňková, Jiří Drábek, všichni 
z Prostějova. 

Božena Turková, Veronika Zatloukalová, Dagmar Buriánková, Nina 
Zatloukalová, Růžena Klímková, Jan Sedláček, Libuše Chaloupková, 
Vladimír Hejný, všichni z Prostějova. 

Alois Maléř, MUDr. Jaroslav Sedláček, oba z Prostějova. 

Karel Fraus z Prostějova, Božena Horáčková z Prostějova, části Krasi-
ce, Jarmila Boháčková z Prostějova. 

Marie Přikrylová z Prostějova, části Vrahovice, Filomena Nováková 
z Prostějova, části Čechůvky,. Eliška Hošťálková z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci prosinci oslavili své životní jubileum: 
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