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Abonentní sezóna prostějovského diva-
dla se sice chýlí ke konci a v květnu jsou na 
programu tři z posledních čtyř titulů, milov-
níci Thálie však přesto nebudou ochuzeni. 
Stálá divadelní nabídka je totiž obohacena 
o několik mimořádných představení, kte-
rá jsou uváděna v rámci oslav 100. výročí 
otevření Národního domu a která umožnila 
finanční spoluúčast Olomouckého kraje.

„V květnu pořádáme čtyři akce, tři z nich 
se konají v komorních prostorách Národ-
ního domu. Tyto pořady jsou jakýmsi 
bonusem pro divadelní příznivce,“ uvedla 
ředitelka Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná. 

Zejména pamětníky prostějovské éry 
HaDivadla potěší Tiché písně Jiřího Bulise 
aneb citovky a řachandy, které se v před-
náškovém sále Národního domu konají 
v pátek 11. května v 19 hodin. „Předsta-
vovat v Prostějově skladatele Jiřího Buli-
se je tak trochu nošením dříví do lesa. Pro 
HaDivadlo vytvořil spoustu krásné muziky,  
byl také dvorním skladatelem Divadla na 
provázku, psal hudbu pro Bolka Polívku, 
k filmům Věry Chytilové, Juraje Jakubis-
ka, Fero Feniče a pro další autory,“ uvedla 
Spurná. Jiří Bulis zahynul jako šestačtyři-
cetiletý na dálnici mezi Prostějovem a Olo-
moucí v květnu 1993. Jeho přátelé Břetislav 
Rychlík, Miloš Maršálek, Ján Sedal, Marie 
Ludvíková a další připravili večer z jeho 
nejslavnějších písní. 

Dalším komorním pořadem ke 100. 
výročí Národního domu je představení 
Moravského divadla Olomouc Dávno, 
dávno již tomu. V roli Boženy Němcové 
v něm exceluje Ivana Plíhalová, jako host 
ve hře účinkuje Prostějovan Miroslav Ond-
ra. Autor František Pavlíček napsal hru pro 
Vlastu Chramostovou. Snaží se v ní postih-

nout křížovou cestu největší české spisova-
telky 19. století napříč úskalími doby, mile-
neckých vztahů i nezdařeného manželství. 
Představení je uváděno na jevišti za oponou 
v úterý 22. května od 19 hodin.

Komorní prostor za oponou je také dějiš-
těm one-woman-show vynikající slovenské 
herečky Zuzany Kronerové, která si vybrala 
text Wilyho Russela Shirley Valentine aneb 
Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. „Kro-
nerová rozehrává v představení doslova 
všechny tóny svého herectví. V roli unave-
né manželky a matky dvou nesnesitelných 
dětí je směšná i dojemná, šťastná i nešťast-
ná, krásná i ošklivá,“ popsala Spurná.

Moravské divadlo Olomouc se na prknech 
prostějovského divadla v květnu objeví ještě 
jednou – ve středu 9. května je pro abonentní 
skupinu B na programu taneční drama Car-

men v režii a choreografii Roberta Balogha.  
Předplatitelé skupiny 5P uvidí v úterý 15. 
května strhující herecký duet Chantall Poul-
lain a Oldřicha Kaisera Šest tanečních hodin 
v šesti týdnech, se kterým bude v Prostějově 
hostovat  pražské Divadlo Ungelt. 

Poslední představení letošní sezóny je 
naplánováno také pro skupinu A, která 
v pátek 25. května uvidí komedii Divadla 
pod Palmovkou Ještě jednou, profesore.  
Svižná komedie líčí osud vysokoškolské-
ho profesora, který prchá do milovaného 
světa literatury před vyhořelým manžel-
stvím a světem, jehož moderním způsobům 
vůbec nerozumí. V inscenaci hrají „plzeň-
ský Moliére“ a autor hry Antonín Procház-
ka,  Tereza Kostková či Jitka Čvančarová, 
Kateřina Macháčková a další herci Divadla 
pod Palmovkou.  (eze)

Květnové divadlo obohatí komorní pořady 
s Kronerovou, Rychlíkem či Plíhalovou 

Emanuel NADYMÁČEK, Emilie TICHÁ, Květoslava TRUNDOVÁ, 
Jaroslav VANĚK, Marie KOLÁŘOVÁ, Ladislav KREJČÍ, Věra SKŘI-
VÁNKOVÁ, Jiří ZEMAN, Marta KAPUSTOVÁ, Marie ŠVECOVÁ, 
všichni z Prostějova, Antonín KRIST z Prostějova, části Čechovice, Dra-
homíra PRASKAČOVÁ z Prostějova. 

Břetislav DOHNAL, Květoslava ŘEHULKOVÁ, ing. Viliam HUŇA-
DY, Marie HYNKOVÁ, Jaroslav DOČKAL, Jiřina HOMOLOVÁ, Alena 
ŠKOBRTALOVÁ, Zdenka HEBELKOVÁ, Milan NIKL, Jiřina DRÁB-
KOVÁ, všichni z Prostějova, Božena SOUKUPOVÁ z Prostějova, části 
Vrahovice, Anna KUNCOVÁ z Prostějova. 

Miloslava VYSLOUŽILOVÁ z Prostějova, části Čechovice, Jan 
TRUNDA, Zdeněk ČERVINKA, Anna DOLÁKOVÁ, Anežka NAVRÁ-
TILOVÁ, Jiřina MAJÁRKOVÁ, Olga CHALUPKOVÁ, Růžena 
HEJDUŠKOVÁ, Jiřina DRAGONOVÁ, Jaroslav FALTÝNEK, Věra 
OTRUBOVÁ, všichni z Prostějova. 

Jiřina MÜLLEROVÁ z Prostějova, Marie DVOŘÁČKOVÁ z Prostě-
jova, části Vrahovice, Miloslava SKOČILASOVÁ z Prostějova. 

Marie PRAŽANOVÁ z Prostějova. 

Josef TRAJER, Oldřiška PECLOVÁ, Marie OSVALDOVÁ, Josefa 
SCHLESINGEROVÁ, všichni z Prostějova. 

Ludmila VYCHODILOVÁ z Prostějova. 

Aloisie PETRÁSKOVÁ, Květoslava TEMPLOVÁ, obě z Prostějova.
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Blahopřejeme
V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum: 
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Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o.
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov

Telefon 582 344 130, e-mail: prudky@hvezdarnapv.cz.
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Dne 12. dubna 2007 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města 
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Anna ŽIVOTSKÁ, Anna OTÁHALOVÁ, Vendula PŘIKRYLO-
VÁ, Marie GREGOROVÁ, Viktorie KAČANIOVÁ, Ondřej FOJT, 
Kevin DVOŘÁK, Alex ANDĚLOVÁ, Andrea ŠIŠKOVÁ, Anna 
Mária RAFAELOVÁ, Viktorie MIKULÁŠKOVÁ, Jakub VÁCLA-
VÍČEK, Šimon HAVLÍČEK, Jakub KOLIESKA, Kateřina PĚNČÍ-
KOVÁ, Tobiáš KRČ, Jan ŠILHÁNEK, Ondřej TÁBORSKÝ, Táňa 
HANGURBADŽOVÁ, Anežka REICHLOVÁ, Ráchel PÁTERO-

VÁ, Alexandra DUBINSKÁ, Pavel ZBOŘIL, Radek ZBOŘIL, Vojtěch HNÍZDIL, Voj-
těch NAVRÁTIL, Elena JUŘÍKOVÁ, Martin ŠNAJDR, Michal FALTÝNEK. 

Noví občánci města Prostějova 

Akce na květen 2007

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

NOČNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY 
se konají za předpokladu bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek (neplatí 17. 5., kdy 

se koná večerní přednáška) a také po celou dobu ASTRONOMICKÉHO TÝDNE (28. 5.  
- 3. 6.) vždy ve 20.30 hodin. Vstupné 5 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE 
se konají za předpokladu bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek a také po celou dobu 

ASTRONOMICKÉHO TÝDNE (28. 5. - 3. 6.) vždy v 15.00 hodin. Vstupné 5 Kč.

PŘEDNÁŠKY  

JAN AMOS KOMENSKÝ: BŮH - VESMÍR - ČLOVĚK
Přednáška ke 415. narození Jana Amose Komenského se uskuteční ve čtvrtek 17. května 

v 18.00 hodin. Bude pojednáno o Komenském jako znalci geocentrického uspořádání světa 
i o jeho problematickém vztahu ke Koperníkově sluncestředné soustavě. 

Přednáší: ing. Rostislav Rajchl, hvězdárna Uherský Brod. Vstupné 10 Kč.

VÝLETY 

SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET DO HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA MIKULÁ-
ŠE KOPERNÍKA V BRNĚ

Výlet se uskuteční v sobotu 19. května a je určen dětem a jejich doprovodu. Prohlídka 
dalekohledů, za jasného počasí pozorování Slunce. V planetáriu bližší seznámení s jeho mož-
nostmi a pohádka. Doprava vlakem, autobusem, tramvají. 

Předpokládané náklady na jízdné a vstupné cca 120 Kč/osobu. Bližší informace a přihláš-
ky na telefonním čísle 582 344 130 nebo e-mailem na: hvezdarna@hvezdarnapv.cz.

ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

ASTRONOMICKÝ TÝDEN – 28. května až 3. června 
Noční pozorování  v květnové dny ve 21.30 hodin a o červnových dnech ve 22.30 hodin.

POHÁDKA 

POHÁDKA – VYPRÁVĚNÍ O SLUNÍČKU
Od pondělí 28. května do čtvrtka 31. května v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin a také každou 

květnovou středu v 15.30 hodin. Hvězdář Dominik kamarádí s dětmi Klárkou a Davidem. 
Děti za ním chodí na hvězdárnu a Dominik jim vypráví, jak Sluníčko vzniklo a jak žije. 

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

KLUBOVÁ ČINNOST 

KLUB GEMINI
Klubová setkání se uskuteční 3., 10., 24., 31. 5. v 16.30 hodin, 17.5. v 18.00 hodin a 1. a 2. 

6. ve 22.30 hodin.
HVĚZDÁRNÍČEK 
Klub pro 5 až 11leté děti se schází každou středu v 16.30 hodin. Jeho náplní je seznamová-

ní se souhvězdími, planetami, kosmonautikou. Vstupné 5 Kč, pololetní předplatné 50 Kč. 

VÝSTAVY 

VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 
Výstavy jsou přístupné na začátku všech druhů vypsaných pozorování. Skupiny minimál-

ně deseti osob je mohou zhlédnout po předchozí domluvě i jindy. Vstupné 5 Kč.

Už pošesté se na přelomu července 
a srpna uskuteční v prostějovských Sme-
tanových sadech mezinárodní Sochařské 
sympozium Hany Wichterlové. Letošní 
ročník se ponese ve znamení pocty archi-
tektuře prostějovského Národního domu, 
který oslaví sto let dokončení stavby.

„Oslovili jsme asi stovku sochařů z celé-
ho světa, z nichž nakonec odborná komise 
vybere zhruba šest. Ti pak budou od 21. 
července do 4. srpna před očima kolem-
jdoucích tvořit ve Smetanových sadech 

originální díla ze dřeva,“ prozradil ředitel 
sympozia Miroslav Švancara. 

„Nechceme umělce nijak svazovat 
v jejich tvůrčí činnosti,  přesto bychom 
rádi tentokrát nabídli určité jednotnější 
téma, a to 100 let Národního domu v Pros-
tějově. Přál bych si, aby výsledná díla byla 
jakousi poctou tomuto secesnímu skvostu. 
Zda se ale umělci naší vize přidrží či niko-
liv, bude záležet pouze na nich,“ doplnil. 

Za předchozích pět ročníků vznikla na 
mezinárodním sympoziu více než třicítka 

plastik, které jsou k vidění na mnoha mís-
tech v Prostějově. „Některá díla zůstala ve 
Smetanových sadech, další najdeme třeba 
v areálu prostějovské nemocnice nebo 
uvnitř kruhových křižovatek. Výsledné 
plastiky tak zůstávají přístupné oku široké 
veřejnosti,“ uzavřel Švancara. 

Informace k minulým ročníkům sympo-
zia naleznete na: 

http://www.sculpturesymposium.cz/
showdoc.do?docid=2876. (jg) 

O účast na sochařském sympoziu
 se utká stovka sochařů z celého světa

Mateřské 
centrum Cipísek

Pracoviště: Dvořákova 5, Sídliště Svo-
body 6.

Provoz na obou pracovištích: denně 
od 8.30 do 13 hodin podle rozpisu věko-
vých skupin. Společný program je denně 
od 10 hodin.

Pozor – změna provozní doby  
 

V květnu a v červnu se mění páteční 
program na obou pracovištích mateřského 
centra. 

MC Dvořákova  od 8.30 do12.00 hodin 
- Cipískova školička pro přihlášené děti 
od 2,5 roku bez přítomnosti rodičů.

MC Sídliště Svobody od 8.30 do13.00 
hodin tvořivé dopoledne pro maminky 
(pro odvážné samozřejmě i s dětmi) a vol-
ná herna pro děti všech věkových skupin.

Program na květen
  

 
Pondělí 7. 5.  v 10 hodin - Projekt 

zdraví - přednáška o potravinových 
doplňcích (Nutra-bona), MC Dvořákova. 

Sobota 19. 5. od 15 hodin VODNÍKO-
VA HLOUČELA - procházka pro celou 
rodinu kolem Hloučely. Soutěžní úkoly. 
Vodník odmění všechny šikovné děti. 
Start je u mostu ke Sportcentru (ulice Pod 
Kosířem), cíl občerstvení u Abrahámka. 
V případě nepříznivého počasí se akce 
nekoná.

Úterý 22. 5. v 10 hodin - Poradna pro 
rodinu - přednáška a beseda s Mgr. Stejs-
kalovou o řešení problémů v rodině, MC 
Sídliště Svobody.

Středa 23. 5. v 18 hodin - Tvoříme 
pro radost - kreativní večer pro mamin-
ky (materiál bude za úhradu k dispozici 
v MC).

Vzdělávací a motivační kurzy pro ženy 
na mateřské dovolené, které proběhnou 
v květnu a v červnu, jsou již obsazeny.

Taneční drama Carmen v podání Moravského divadla Olomouc je na pro-
gramu ve středu 9. května.  Foto: archiv


