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U předprodejního střediska Městského 
divadla stojí již od poloviny června fron-
ta, přestože abonentky na příští divadelní 
sezónu se začaly prodávat až v pondělí 
25. června. První na řadě je přitom slavný 
architekt Jan Kotěra, který do nejmenších 
detailů navrhl sto let starý prostějovský 
Národní dům, jehož součástí je i diva-
dlo. Aby nebylo pochyb, o koho se jed-
ná, žmoulá slavný architekt v ruce plány 
Národního domu. 

Ve frontě na předplatné však stojí také 
osoba, která se nápadně podobá malíři Janu 
Zrzavému, holčička s kornoutem zmrzli-
ny, mladý zamilovaný pár a další postavy. 
Všechny jsou dílem mladých výtvarníků 
z prostějovského ateliéru Modrý anděl. 
„Na překližkové makety postav jsme na-
malovali děti i dospělé, muže i ženy. Chtě-
li jsme tím říct,  že divadlo je tady úplně 
pro všechny. A Kotěra, který Národní dům 
vymyslel, musí být samozřejmě první v řa-
dě,“ prohlásila autorka projektu a vedoucí 
ateliéru Magdaléna Jansová.

Pro vedoucí divadelního předprode-
je Alenu Křížovou znamená kašírovaná 
fronta práci navíc. „Vůbec mi to neva-
dí. Ráno všechny ty pajduláky vynesu 
a postavím na terasu a navečer je zase 
schovám. Kdyby pršelo, mám pro ně 
pláštěnky a deštník,“ zasmála se Křížová 
a dodala: „Řadím je podle nálady. Kotě-
ra ale musí být stále první!“ Veselá řada  
láká podle jejích slov zvědavce: „Lidé 
se chodí zblízka dívat, co to tady máme. 
Taky se s panáky fotografují, máme zde 
zkrátka veselo.“ 

Projekt nazvaný U pokladny stál je sou-
částí oslav 100. výročí Národního domu 
a uskutečnil se za fi nanční spoluúčasti 
Olomouckého kraje. „Celoroční program 
oslav Národního domu čítá na tři desít-
ky divadelních, hudebních i výtvarných 
akcí,“ uvedla ředitelka divadla Alena 
Spurná. Z těch , které se již uskutečnily, 
jmenovala pro příklad koncerty Karla Got-
ta, Lucie Bílé s chlapeckým sborem Boni 

pueri, besedu se spisovatelem Arnoštem 
Lustigem či sérii komorních divadelních 
představení. Po divadelních prázdninách 
se publikum může těšit na recitál sester 
Havelkových v rekonstruované kavár-
ně Národního domu, či vrcholné akce, 
kterými budou  křest chystané publikace 
o Národním domě a koncert první dámy 
české opery Evy Urbanové s Moravskou 
fi lharmonií Olomouc.  (eze)

Ve frontě na předplatné stojí  první Kotěra

Makety známých osobností spořádaně čekající před městským divadlem na 
abonentky na příští divadelní sezonu jsou vděčným námětem pro fotografi e 
z dovolené zahraničních turistů.   Foto: Y. Kadlecová

Akce na červenec  2007
DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO 

Pondělí 9. 7. - pátek 13. 7. a pondělí 16. 7. - pátek 20. 7. od  10 do 11 hodin a od 14 
do 15 hodin DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO. Pozorování a povídání o Slunci pro děti 
s doprovodem. Na závěr promítání pohádek. 

Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 20 Kč.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15 do 16 hodin. 
VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22.30 do 23.30 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.

VÝSTAVY 

HVĚZDNÝ VESMÍR   
SLUNCE – HVĚZDA ŽIVOTA A SMRTI.
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.

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

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

Karel KLAUDY, Milada NOVÁKOVÁ, František GRUMLÍK, 
Emanuel ZAPLETAL, Anežka BARVÍŘOVÁ, Ludmila NAVRÁ-
TILOVÁ, Antonie COUFALOVÁ, všichni z Prostějova, Vlastimila 
HADROVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Zdeňka ZAORALOVÁ, 
JUDr. Leopold CHLUP, oba z Prostějova, Marie VYSLOUŽILOVÁ 
z Prostějova, části Vrahovice, Jan ŠŤASTNÝ, Jarmila ŽUPKOVÁ, 
Arnošt JANČÍK, Zdeněk STRUPEK, MUDr. Ivan PAPOUŠEK, Olga 
BERKOVÁ, Karel FABER, Miroslav ENTL, Pavel RAJTR, všichni 
z Prostějova. 

Robert SMOLÍK, Hubert VALIČ, Marie KŮRKOVÁ, Břetislav DVO-
ŘÁK, Zdeněk KOUDELKA, Jiří NEHERA, Zdeněk MOTÁLEK, Tea 
KADLČÍKOVÁ, všichni z Prostějova, Jiřina PLUSKALOVÁ z Pros-
tějova, části Vrahovice, Drahomíra HÁBLOVÁ z Prostějova, Zdeňka 
GRMELOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Vlasta MATONOHOVÁ, 
Zdeňka ZBOŘILOVÁ, Radomila JANOŠEVOVÁ, Jaroslav MAKO-
VÝ, Božena POUROVÁ, Jiřina ROLNÁ, všichni z Prostějova. 

Anna CHUDOVÁ, Květoslava FRÉHAROVÁ, obě z Prostějova, 
Naděžda LESSYOVÁ z Prostějova, části Žešov, Vlastimil BLAHU-
ŠEK z Prostějova, Marie PULLEROVÁ z Prostějova, části Vraho-
vice, Marie MENŠÍKOVÁ, Otta VYMAZAL, Frída BEČVOVÁ, 
Miloslav KRÁTKÝ, Božena ŽVÁČKOVÁ, Jaroslav MRŇKA, Jaro-
slav VYSLOUŽIL, PhDr. Jiřina ELIÁŠOVÁ, Ladislav RŮŽIČKA, 
Evženie PIŇOSOVÁ, všichni z Prostějova. 

Marie LISICKÁ, Jarmila MATĚJKOVÁ, Marie ŠTĚTOVSKÁ, obě 
z Prostějova, Jaroslava JURNÍČKOVÁ z Prostějova, části Krasice, 
Milada OVEČKOVÁ, Božena PLÁNKOVÁ, Karel POVOLNÝ, oba 
z Prostějova. 

Žofi e PŘIKRYLOVÁ z Prostějova, části Vrahovice, Anna SEDLÁČ-
KOVÁ, Jindřiška MATOUŠKOVÁ obě z Prostějova. 

Květa NEZVALOVÁ z Prostějova, Božena PROCHÁZKOVÁ z Pro-
stějova, části Vrahovice. 

Helena KOUKALOVÁ z Prostějova. 

Anna KVAPILOVÁ z Prostějova. 

Zdeňka JISKROVÁ z Prostějova. 

Jaromír DVOŘÁK z Prostějova. 

Zdeňka URBANOVÁ z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci červnu oslavili své životní jubileum: 

Dne 14. června 2007 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města 
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Karolína BURGROVÁ, Kristýna KOTKOVÁ, Andrea KALÁ-
BOVÁ, Filip ZAPLETAL, Robin MUREK, Adriana MURKO-
VÁ, Lýdie PALEČKOVÁ, Vojtěch KRÁLÍK, Filip ZIPS, Ven-
dula BARNETOVÁ, Julie KOVÁŘOVÁ, Štěpán ČEJKA, Anna 
VAŠUTOVÁ, Tereza DAŇKOVÁ, Sára LANGOVÁ, Jaroslav 
SEDLÁŘ, Michaela PETŘÍKOVÁ, Miroslav MOUDRÝ, Patri-
cie KMENTOVÁ, Dominik HORÁK, Tomáš RŮŽIČKA, Marek 
PAŘENICA, Jan POULÍK, Sára UNUCKOVÁ, Josef HORÁ-
ČEK, Vojtěch ŠTĚPÁNEK, Antonín KADLEC.

Noví občánci města Prostějova 
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Mateřské 
centrum Cipísek

Pracoviště: Dvořákova 5, Sídliště Svo-
body 6.

Provozní doba do 29. června: běžný 
provoz  na obou pracovištích MC denně 
od 8.30 do 13.00 hodin. V MC Dvořákova 
je k dispozici i zahrada s pískovištěm!

 Prázdninový provoz 
mateřského centra 

Od pondělí 2. července do pátku 13. 
července Barevné dny -  8.30 – 13 hodin 
v MC Dvořákova. Každý den a činnost 
v něm vyvíjená budou mít jinou barvu. 
Oblečení v barvě dne vítáno!

Od pondělí 23. července do pátku 27. 
července Pohádkový týden s Cipískem 
- dopoledne v MC Dvořákova. Malování, 
hrátky s pohádkou, zahradní party, výlet, 
hledání pokladu. Na tento týden je tře-
ba přihlásit se už nyní na pracovištích 
MC!

Středa 29. srpna  Loučení s prázdnina-
mi - v 9 hodin v zahradě MC Dvořákova. 
Pozor - v případě deště se akce nekoná!

Ostatní dny v období  letních prázd-
nin je MC Dvořákova pro veřejnost 
uzavřeno.

MC Sídliště Svobody je uzavřeno od 
2. července do 31. srpna. Pravidelný provoz 
mateřského centra bude zahájen 3. září.

Městská knihovna Prostějov
http://knihovna.prostejov.cz
e-mail: sluzby@knihovna.cz

tel.: 582 345 012, 582 344 400

Provozní doba o prázdninách
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ + ČÍTÁRNA

Skálovo náměstí 6

pondělí a středa   8.00 – 17.00 hodin
úterý     zavřeno
čtvrtek a pátek    8.00 – 16.00 hodin
sobota    zavřeno

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

pondělí    12.00 – 17.00 hodin
středa       8.00 – 12.00 hodin
čtvrtek    12.00 – 16.00 hodin

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Vápenice 9

pondělí – pátek    9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 hodin
úterý a sobota     zavřeno

POBOČKY

Pobočky na Sídlišti Svobody i ve Studentské ulici 
budou po dobu prázdnin uzavřeny.

Od 30. července  do 12. srpna 2007 bude knihovna 
se všemi svými pobočkami uzavřena.

Od 12. června letošního roku nese ško-
la na Sídlišti Svobody ofi ciálně název po 
atletovi Janu Železném, tedy Základní 
škola a mateřská škola Jana Železného 
Prostějov, Sídliště svobody 24/79. 

„O změně názvu se hovořilo už dlouho, 
ale schvalovací proces je delší než pouze 

dohoda mezi Janem Železným a vedením 
školy. Bylo třeba ještě vyjádření zřizova-
tele, dále kraje a následně ministerstva 
školství. Celá procedura je v tuto chvíli 
zdárně u konce,“ vysvětlil vedoucí odbo-
ru školství Městského úřadu v Prostějově 
František Říha. 

Škola nyní musí nechat zapsat svůj 
nový název do školského rejstříku, poří-
dit nové razítko a ofi ciální materiály. „Na 
vysvědčení s názvem školy podle atle-
ta Jana Železného si proto budou muset 
žáci počkat až do příštího školního roku,“ 
doplnil ředitel školy Jan Krchňavý.  (jg) 

Na vysvědčeních bude jméno atleta Jana Železného

Škola na Sídlišti Svobody ofi ciálně změnila svůj název

Slavnostní glejt přejmenování školy podepsal Jan Železný u příležitosti slavnostního zahájení školního roku 
2006/2007.   Foto: archiv Y. Kadlecové 

Poděkování za podporu města 
handicapovaným a seniorům

Není možno neocenit podporu našeho měs-
ta handicapovaným a seniorům. Již po několik 
let probíhá spolupráce města Prostějova s naší 
organizací a jejím výsledkem je zásobování půj-
čovny Lazariánského servisu, které bylo dosud 
organizováno při Svazu tělesně postižených 
v Kostelecké ulici, prostředky a pomůckami 
(polohovací postele, vozíčky, chodítka, pře-
nosné toalety) pro domácí uživatele. Tyto jsou 
každoročně přiváženy ze Švédska a jejich dob-

rá kvalita je v našem okolí velmi oceňována. 
Svatolazarská komenda v Prostějově, která je 
řídícím orgánem Lazariánského servisu, tak 
plní historické charitativní poslání rytířského 
řádu sv. Lazara, který vznikl v Palestině na pře-
lomu 12. stol. - pomáhat těm nejpotřebnějším. 
Za pomoc při realizaci těchto cílů děkujeme co 
nejsrdečněji členům rady a jejich pochopení 
pro aktuální problémy v sociální sféře. 

  Petr Dohnal


