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Galakoncertem první dámy české opery 
Evy Urbanové s Moravskou fi lharmonií 
Olomouc řízenou dirigentem Františkem 
Drsem vyvrcholí v sobotu 1. prosince 
rok trvající oslavy 100. výroční otevření 
Národního domu v Prostějově. Na počest 
skvostného díla architekta Jana Kotěry 
uspořádalo Městské divadlo v Prostějově  
ve spolupráci s městem Prostějov, Olo-
mouckým krajem a společnostmi TK plus 
a OP Profashion  v období mezi 1. pro-
sincem 2006 a 2007 tři desítky kulturních 
akcí.

„Oslavy jsme zahájili vloni 1. prosince  
společným koncertem Lucie Bílé a světo-
známého chlapeckého pěveckého sboru 
Boni pueri,“ uvedla ředitelka Městského 
divadla v Prostějově Alena Spurná.  Vyvr-
cholení oslav nenaplánovali pořadatelé na 
stejné datum náhodně. „Právě 1. prosin-
ce 1907, tedy před sto lety, naši předkové 
Národní dům otvírali,“ vysvětlila ředitelka.  

O den dříve, 30. listopadu se uskuteč-
ní Galakoncert pro Národní dům, jehož 
součástí bude i křest reprezentativní čtyř-
setstránkové publikace nazvané Národní 
dům v Prostějově 1907 – 2007. 

Šéf marketingové společnosti TK plus 
Miroslav Černošek již před rokem při zahá-
jení oslav zdůraznil, že jedním ze záměrů 
celoročních oslav je představit Kotěrův 
Národní dům jako funkční celek. Zatímco 
dějištěm velkých koncertů byl divadelní 
sál, další pořady přilákaly návštěvníky do 
komorního prostoru na jeviště za oponou, 
přednáškového sálu, nově rekonstruované 
restaurace, kavárny  či zahradní restaurace 
a dalších reprezentativních prostor stoleté 
budovy.

Z nabídky třiceti pořadů si ve výroč-
ním roce vybralo více než šest tisíc náv-
štěvníků. Nejnavštívenějšími akcemi 
byly kromě zmíněného koncertu Lucie 
Bílé s  Boni pueri také koncerty Kar-

la Gotta, Hradišťanu Jiřího Pavlici se 
skupinou Altai Kai z jihozápadní Sibi-
ře. Nadšené ovace sklidily také pořady 
komornějšího rázu - vystoupení Sester 
Havelkových v nově rekonstruované 
secesní restauraci, beseda se spisovate-
lem Arnoštem Lustigem, divadelní před-
stavení Nora brněnského  Divadla v 7 
a půl nebo Tajbele a její démon Divadla 
U stolu v Brně. Prostor pro prezentaci 
své činnosti dostaly v rámci oslav 100. 
výročí otevření Národního domu také 
místní soubory a spolky - pěvecké sbo-
ry Vlastimila a Orlice, Divadlo Hanácké 
obce, Moje divadlo či Dechový orchestr 
ZUŠ Prostějov.  V průběhu výročního 
roku se ve foyer divadla uskutečnilo šest 
výstav. Poslední z nich nazvaná Stý rok 
byla zahájena koncem listopadu a doku-
mentuje ve fotografi i  právě akce uspo-
řádané v rámci celoročních oslav Národ-
ního domu. (eze)

Galakoncerty ukončí oslavy 
100. výročí Národního domu

Soubor třinácti plakátů a třinácti 
pozvánek vytvořil pro akce k oslavám 
100. výročí otevření Národního domu 
v Prostějově profesor, akademický malíř 
Boris Jirků. V ateliéru předního české-
ho grafi ka, kreslíře, malíře a sochaře tak 
vznikla ojedinělá kolekce. Prvním v řadě 
byl v únoru  plakát na besedu se světově 
uznávaným českým spisovatelem Arnoš-
tem Lustigem, cyklus uzavírá plakát, 
pozvánka a program na závěrečnou akci 
oslav, kterou je 1. prosince Galakoncert 
Evy Urbanové s Moravskou fi lharmonií 
Olomouc. Boris Jirků je také autorem 

loga oslav 100. výročí Národního domu, 
odznaku či sady pamětních listů.

„Bavilo mě to,“ zhodnotil stručně 
práci pro Prostějov Boris Jirků a dodal: 
„A věřím, že všechny ty plakáty a pozván-
ky uvidím jednou pohromadě.“

„Spolupráce s akademickým malířem 
Borisem Jirků si velmi ceníme. Trvala 
více než rok a výsledkem je zajímavá 
kolekce užité grafi ky. Počítáme s tím, že 
počátkem roku všechny plakáty vystaví-
me v divadelním foyer, které je jakousi 
neofi ciální avšak velmi navštěvovanou 
prostějovskou výstavní síní,“ uvedla 

ředitelka Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná.

Zlínský rodák Boris Jirků vystudoval 
Umělecko průmyslovou školu v Uher-
ském Hradišti, v roce 1980 absolvoval 
studia na Akademii výtvarných umění 
u profesora Arnošta Paderlíka. Je uznáva-
ným a oceňovaným knižním ilustrátorem, 
v letech 1994 a 1999 získal prestižní cenu 
Nejkrásnější kniha roku, v roce 2002 
pak cenu Grafi ka roku. Práce Borise Jir-
ků  jsou zastoupeny v mnoha veřejných 
i soukromých sbírkách, účastnil se bez-
počtu výstav v Česku i v zahraničí.  (eze)

Boris Jirků vytvořil pro oslavy třináct plakátů

Dne 8. listopadu 2007 byli v obřadní síni prostějovské 
radnice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní 
knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Jan STANĚK, Radim DOLEŽAL, Ellen REBILASOVÁ, 
Adam FIDLER, Karolína PŘIBYLOVÁ, Samuel MAI, Tere-
za ŠTUDENTOVÁ, Patrik SEIDL, Petra CETKOVSKÁ, 
Filip BOŘIL, Elena MATUŠÍKOVÁ, Lukáš KRČ, Kristýna 
KLEVETOVÁ, Jan ZÁVODSKÝ, Šimon CZOPNIK, Matěj 
VAGASKÝ, Zdislava BALHÁRKOVÁ, Klaudie CIKÁN-
KOVÁ, Kateřina JAKŠOVÁ, Filip DADÁK, Albert ŽILKA, 
Kateřina KÝROVÁ, Karolína Stella ZÍMOVÁ, Jakub KUNE-
TEK, Klára KUNETKOVÁ, Olga KRPCOVÁ, Dominik AND-
RÉS, Václav VÍTEK. 

Noví občánci města Prostějova 

Jak  možná pozorný 
čtenář ví, výše uvedený 
slogan je názvem kurzu, 
který pro starší spoluob-
čany pořádá prostějov-
ská Akademie III.  věku.  
Nikoliv domovský sál 
kulturního klubu Duha, 

ale počítačové učebny Švehlovy střední 
odborné školy se staly pro následujících 
několik týdnů místem setkávání seniorů, 
kteří chtějí proniknout do světa moderních 
technologií, počítačů a internetu. Díky las-
kavému pochopení této školy je připraven 
zajímavý výukový program za cenu, která 
je v dnešní době více než přijatelná. 

Oběma spolupořadatelům - kulturnímu 
klubu Duha a Švehlově střední odborné 
škole - se díky velkému zájmu podařilo 
zaplnit tři souběžné běhy, které navštěvuje 
přes 50 frekventantů.  A nezbývá než věřit, 
že po ukončení tohoto třináctitýdenního 
kurzu se absolventi  „na síti“ neztratí.

 Ivan Čech 

Počítačový kurz pro seniory aneb S námi se neztratíte

Josef Janeček, Josef Koutný, Eva Papoušková, Vladimír Studený, ing. 
Zdeněk Procházka, Svatík Ryvola, všichni z Prostějova, Alžběta Mar-
ková z Prostějova, části Čechovice, Marie Vránová z Prostějova, části 
Čechůvky, Miloslava Slívová, Zdeněk Ján, oba z Prostějova, Josef Franc 
z Prostějova, části Vrahovice, Růžena Dostálová z Prostějova, části 
Čechůvky, Bohuslav Dušek, Marie Kyselová, oba z Prostějova.

Eleonora Doláková z Prostějova, části Čechůvky, Bohumír Pelíšek, Vla-
dimír Musil, Zdeňka Pospíšilová, Zdenka Poledňáková, Miroslav Sosík, 
Stanislav Hrubý, Jindřiška Matušková, Miroslav Tesař, Růžena Klime-
šová, PaedDr. Zdeněk Pospíšil, všichni z Prostějova, Marie Doleželo-
vá z Prostějova, části Vrahovice, Marie Zemanová, Zdeněk Pittner, oba 
z Prostějova. 

Zdeňka Hanáková, Miloš Kubalčík, Luboš Malý, Bohuslava Hornová, 
Vlasta Knollová, JUDr. Zdeněk Kubalčík, Eva Andrýsková, ing. Josef 
Gbelec, Jan Novák, Miloslava Vrubelová, všichni z Prostějova. 

Aloisie Wolfová, Jaroslav Ježek, oba z Prostějova, Leopold Puller z Pros-
tějova, části Vrahovice, Josef Bílý, Františka Marková, oba z Prostějova,  
Marie Truksová z Prostějova, části Krasice, Oldřich Ječmínek, Miroslav 
Fiala, Miloslav Boráň, Josef Hložek, Růžena Lužná, Božena Bébarová, 
všichni z Prostějova, Vojtěch Mára z Prostějova, části Čechovice, Vlasta 
Slouková z Prostějova. 

Ludmila Zatloukalová z Prostějova. 

Josef Zajma, Vladimír Brtník, oba z Prostějova. 

Alžběta Válová z Prostějova.

Alois Sochůrek, Eliška Miškovská, oba z Prostějova. 

Marie Skalová, Helena Romanová, oba z Prostějova. 

Dodatečně přejeme také paní Růženě Matouškové, která v říjnu oslavila 80. narozeniny.
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Secesnímu Národnímu domu v Prostě-
jově, který je dílem významného archi-
tekta Jana Kotěry, je věnován pátý díl 
reprezentativní edice, kterou od roku 1999 
vydává město Prostějov. Křest čtyřset-
stránkové knihy Národní dům v Prostějo-
vě 1907 – 2007 se uskuteční v divadelním 
sále v pátek 30. listopadu v rámci Gala-
koncertu pro Národní dům. Nově vyda-
ná publikace navazuje na dosud vydané 
dvoudílné dějiny města, Prostějov na sta-
rých pohlednicích a Prostějov v malbě, 
kresbě a grafi ce.

„Zatím poslední kniha vzdává hold 
významné secesní památce a jejím tvůr-
cům. Představuje jak osobnosti, které se 

zasloužily o realizaci odvážné vlastenec-
ké vize, tak stavitele, řemeslníky a uměl-
ce, kteří projekt Jana Kotěry realizovali,“ 
uvedla předsedkyně redakční rady a ředi-
telka Městského divadla v Prostějově Ale-
na Spurná. 

Kniha vychází v nákladu 3,5 tisíce výtis-
ků a popisuje i méně šťastné osudy stoleté 
stavby, která je právem považována za sta-
vební dominantu Prostějova.  Mapuje také 
vnitřní dějiny budovy, její význam v kultur-
ně společenském dění města, činnost nej-
různějších spolků, hostování divadelních 
a hudebních těles v průběhu uplynulého 
století či pokus o vznik dvou profesionál-
ních divadelních souborů v Prostějově.

Za vydáním výpravné publikace stojí 
desetičlenný autorský tým, z velkého 
množství nashromážděného materiálu 
zařadili tvůrci do knihy 488 vyobra-
zení. „Obrazový materiál je nejen ilu-
strací jednotlivých textů, ale přináší 
i samostatné pohledy na tuto mimořád-
nou stavbu,“ řekla Spurná. Vydáním 
reprezentativní publikace splatil Pros-
tějov svůj dluh vůči jedinečné památce. 
O Národním domě totiž dosud vyšly 
jen brožury – před 50 lety osmnácti-
stránková, v roce 1978 pak asi čtyři-
cetistránková, která se při  rozšířeném 
a přepracovaném 3. vydání v roce 1987 
rozrostla na 71 stran. (eze)

Národní dům dostal ke stovce výpravnou publikaci

Vánoční sen aneb studentská 
recese a noblesní secese

V září 2006 
se na stěnách 
G y m n á z i a 
Jiřího Wol-
kera objevily 
žluté plakáty, 
které lákaly 
zdejší studen-
ty do školního 

sboru. Pár dní poté se začali trousit první 
zájemci do „sborové kanceláře“ a nená-
padně zjišťovali, co by se mělo zpívat. 
Když byli ujištěni, že úplně všechno, od 
renesančních vícehlasů až po Beatles, 
zapsali se mnozí z nich na sborovou lis-
tinu.

První zkouška proběhla koncem října, 
přesné datum dnes už není známo a jeho 
zjištění je úkolem historiků. Od té doby 
začalo na pravidelných pátečních zkouš-
kách budování repertoáru. I když někte-

ré členky sbor opustily, počet statečných 
sboristek se rozrůstal, protože se hlásily 
i nové zpěvačky. 

Našimi prvními neofi ciálními poslucha-
či se během sborového soustředění stali 
zedníci pracující na vedlejší budově v jed-
né malebné vesničce na úpatí Drahanské 
vrchoviny. Byla to dobrá průprava před 
premiérovým vystoupením v rámci Majá-
lesu 4. května 2007. Zde se sbor objevil 
pod čerstvě zvoleným názvem Lery’s 
Cherries a s tímto původně pracovním 
označením vystupuje dodnes. Momen-
tálně má sbor 25 členů včetně externistů 
a hledá další talenty.  

V pátek 14. prosince sbor Lery’s Cher-
ries vystoupí v rámci přehlídky GJW 
v městském divadle a návštěvníky jistě 
potěší nejen pestrý repertoár, ale i pohled 
na krásné sboristky.

  sbormistr  Ladislav Čech

Lery’s Cherries hledá nové talenty
Sbor Gymnázia J. Wolkra vystoupí v městském divadle 

Gymnázium J. Wolkera a GAUDEAMUS 
o. p. s. vás srdečně zvou na  VÁNOČNÍ 
SEN, který se vám bude zdát v pátek  14. pro-
since od 19 hodin v Městském divadle v Pro-
stějově. Večer je věnován studentské recesi, 
noblesní secesi a kráse Národního domu.

Betlémy
Muzeum Prostějovska v Prostějově 

vás zve na výstavu Betlémů ze sbírek 
Městského muzea a galerie ve Svita-
vách, Krkonošského muzea ve Vrchlabí, 
Muzea Prostějovska v Prostějově a sou-
kromých sběratelů. Výstava potrvá až do 
13. ledna 2008. Prohlédnout si ji můžete 
denně mimo pondělí od 9.30 do 12 a od 
13 do 17 hodin. Součástí výstavy budou 
dílny pro školy – například muzikantská, 
pečení jednoduchých perníkových svíc-
nů, adventních věnečků z kynutého těsta, 
svíček z medových plástů nebo řetízků ze 
slámy. 

Tomáš Hřivnáč: 
Grafi ka 

Internetová prodejní Galerie 2002 
a Národní dům v Prostějově vás zvou na 
výstavu grafi ky Tomáše Hřivnáče. Výsta-
va je k vidění v kavárně Národního domu 
do 31. ledna 2008.

Výstavy

Celosvětová akce, kdy lidé vlastno-
ručně píší Bibli, dorazila i do našeho 
města. Zájemci o ruční přepisování Bib-
le mají příležitost od pondělí 3. prosince 

až do Vánoc.  Opisování se uskuteční ve 
studovně Městské knihovny Prostějov, 
Skálovo nám. 6, a to po celou provozní 
dobu.  (Q) 

Chcete ručně přepisovat Bibli?
Přijďte do studovny městské knihovny 

Prostějovští milovníci  opery zhléd-
nou v pátek 7. prosince v 19 hodin Atillu 
Giuseppe Verdiho v nastudování Morav-
ského divadla Olomouc.  Tato výprav-
ná inscenace získala nejvyšší ocenění 
v rámci celostátního festivalu Opera 
2007.

Verdiho dramatická opera pojedná-
vá o vládci Hunů, který v 5. století po 
dvacet let pustošil a terorizoval polovi-
nu Evropy. Zpěv Drahá vlasti vyvolává 
v posluchačích stejné nadšení jako sbor 
Židů v Nabuccovi. Atillu v Olomouci 
nastudoval režisér Michael Tarant.  (eze)

Prostějov uvidí oceněného Atillu

 Foto: archiv Moravského divadla Olomouc

Skladby N. Paganiniho, F. Bendy, G. F. 
Händela, L. van Beethovena a P. de Sara-
sata zazní v programu Vánočního koncertu 
Václava Hudečka, který Městské divadlo 
v Prostějově pořádá v sobotu 8. prosince 
od 19 hodin.

Pětapadesátiletý houslový virtuos, kte-
rý 28. října obdržel z rukou prezidenta 
republiky Václava Klause vysoké státní 
vyznamenání, nebude v Prostějově vystu-
povat sám. Spolu s ním bude na housle 
hrát vítězka letošní luhačovické  Houslové 
akademie Václava Hudečka – osmnácti-
letá Barbara Valečková z Uherského Bro-
du. Mladá studentka se houslových kurzů 
zúčastnila poprvé, svým výkonem však 
předčila zkušené houslisty. Během kurzů 
se silně slabozraká houslistka, jejíž brýle 
mají patnáct dioptrií, přiznala, že uvažo-
vala o operaci očí. „Nejdřív si ale musím 
našetřit na vlastní housle a pak můžu 

na operaci, která přijde na padesát tisíc 
korun,“ uvedla v létě Valečková. Dilema 
za ni vyřešila soutěž – za vítězství si totiž 
odnesla mistrovské housle v ceně sto tisíc 
korun. O klavírní doprovod se již tradičně 
postará profesor Petr Adamec. 

„Jsme rádi, že do Prostějova přijede 
právě Barbora Valečková, která Hudečka 
i ostatní členy odborné poroty uchvátila 
precizní interpretací Janáčkových skla-
deb.  Kvůli studijnímu vytížení ji však ve 
vánočním  turné střídá Jan Mráček,“ uved-
la ředitelka Městského divadla v Prostějo-
vě Alena Spurná.

S vítězem houslových kurzů nebude 
Václav Hudeček v Prostějově účinko-
vat poprvé. Mimořádný houslový talent 
představil publiku již před dvěma lety na 
společném koncertě s Josefem Špačkem, 
vítězem soutěže z roku 2005.  (eze)

Václav Hudeček zahraje 
s talentovanou Valečkovou


