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V  pátek  7.  září  ukončí  Městské  diva-
dlo  v  Prostějově  prodej  předplatného  na 
divadelní sezónu 2007 – 2008. Teprve po 
tomto datu bude zřejmé, zda divadlo pro-
dalo rekordní počet sedadel. O abonentky 
je  totiž  mimořádný  zájem. V  posledních 
letech se počet pravidelných návštěvníků 
trvale pohyboval kolem dvanácti stovek.
Pro všechny tři divadelní předplatitelské 

skupiny  jsou  úvodní  představení  připra-
vena na říjen, koncertní abonmá zahajuje 
sezónu  již 24.  září v 19 hodin Svatovác-
lavským koncertem Moravské filharmonie 
Olomouc s houslovým virtuosem Pavlem 
Šporclem.  „Koncert  finančně  podpořil 
Olomoucký  kraj,  je  o  něj  velký  zájem,“ 
informovala  ředitelka Městského  divadla 
v Prostějově Alena Spurná a doplnila, že 
na programu jsou díla českých skladatelů 
Antonína Dvořáka, Josefa Suka  a Bedři-
cha Smetany. 
V  září  divadlo  potěší  své  příznivce 

také tradičním představením Divadla Járy 
Cimrmana,  které  do  Prostějova  tentokrát 
zavítá  s  hrou Lijavec. V  podtitulu  insce-
nace slibují Cimrmani divákům skutečný 
déšť. V posledních  letech  se  tradicí  stala 
také vystoupení oblíbeného zpěváka lido-
vých  písní  Jožky  Černého.  Jeho  koncert 
se uskuteční v úterý 25. září od 17 hodin. 
„Tento  charitativní  koncert  pořádá  Sva-
tolazarská  komenda  v  Prostějově,  vstup 
je  stejně  jako  v minulých  letech  volný,“ 
uvedla Spurná. 
Ve čtvrtek 27. září se po tříleté pauze na 

jeviště prostějovského divadla vrátí první 
dáma  českého  šansonu  Hana  Hegerová, 
s níž vystoupí skupina Petra Maláska. 
Divadlo nezapomnělo ani na své dětské 

příznivce a na sobotu 29. září pozvalo do 
Prostějova pražské Divadlo Spejbla a Hur-
vínka s představením Hurvínkův popletený 
víkend  s  loutkovými  postavičkami  Spej-
bla, Hurvínka, Máničky,  taťuldy a dalších 
protagonistů  světově  proslulého  souboru. 
„Před  třemi  roky  se  na mnoho dětí  nedo-
staly vstupenky. Tentokrát se nám podařilo 
zajistit dvě představení, která začínají ve 14 
a 16 hodin,“ sdělila ředitelka Spurná. 
Předplatitelskou  nabídku  s  devatenácti 

činoherními,  operními,  operetními,  muzi-
kálovými a baletními představeními a šes-
ti  abonentními  koncerty    doplní  v  sezóně 
2007-2008  mnoho  kulturních  akcí,  uvá-
děných  mimo  abonmá.  „Koncem  října 
máme  na  programu  představení,  které  se 
dá  nazvat  doslova  hitparádou  Janů.  Jan 
Tříska, Jan Kačer a Jan Hrušínský odehra-
jí  představení Kumšt,  které  v Divadle Na 
Jezerce  nastudoval  režisér  Jan  Hřebejk,“ 
prozradila Spurná něco z chystaných pořa-
dů. Návštěvníci divadla se mohou dále těšit 
například  na  vystoupení  Melody  Makers 
Ondřeje Havelky, nejnovější Besídku Diva-
dla  Sklep,  koncerty  bratrů    Ebenových  či 
Ladislava Kerndla nebo představení Picas-

so Divadla Ungelt, v němž excelují Vilma 
Cibulková  s  Milanem  Kňažkem.  Téměř 
desítku akcí uvede městské divadlo do kon-
ce listopadu v rámci celoročních oslav 100. 
výročí Národního domu v Prostějově. Osla-
vy vyvrcholí 30. listopadu galavečerem, na 
kterém  bude  pokřtěna  chystaná  publikace  
o Národním domě,  úplnou  tečkou pak bude 
1. prosince koncert  přední operní pěvkyně 
Evy  Urbanové  s  Moravskou  filharmonií 
Olomouc.  Obě  data  jsou  historická  –  ve 
stejných dnech před sto lety otvírali Národ-
ním  dům  s  velkou  slávou  naši  předkové. 
Monumentální  stavba  je  dílem  architekta 
Jana Kotěry a patří mezi významné secesní 
památky.    (eze)

Září v divadle: Hegerová, Šporcl,  
Cimrmani i Spejbl s Hurvínkem

Koncertní abonmá zahájí sezónu již 24. září v 19 hodin Svatováclavským 
koncertem Moravské filharmonie Olomouc s houslovým virtuosem Pavlem 
Šporclem.  Foto: archiv

DVA PŘÍSPĚVKY LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O.,  
K MEZINÁRODNÍMU HELIOFYZIKÁLNÍMU ROKU 2007  

6.  9.  v  11.  00  hodin  v Gymnáziu  Jiřího Wolkera, Kollárova  3,  Prostějov,  přednáška 
DYNAMICKÉ SLNKO. Ačkoliv se Slunce jeví jako stabilní hvězda, jedná se v podsta-
tě o velmi dynamický   objekt: od  jaderných reakcí po erupce, výrony koronální hmoty  
a sluneční vítr. 
Přednáška přiblíží dynamiku Slunce v celém rozsahu. Přednáší: Doc. RNDr. Vojtech 

Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Slovenská republika. Vstupné 
20 Kč. Doc. RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (*1942), oddělení fyziky Slunce Astronomického 
ústavu SAV, Tatranská Lomnica, Slovensko. Člen presidia Slovenské akademie věd, člen 
Mezinárodní astronomické unie, České astronomické společnosti, Evropské astronomické 
společnosti, Americké geofyzikální společnosti. Vedl šestnáct expedic za zatměním Slunce 
v různých částech světa. 
6. 9. v 16.00 hodin ve Špalíčku, Úprkova 18, ve spolupráci s   Muzeem Prostějovska 

v Prostějově, VERNISáž VýSTAVY fOTOGRAfIí „NIGER – z CESTY zA ÚPLNýM  
zATMěNíM SLUNCE“ za přítomnosti autora doc. RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. Ihned 
po vernisáži následuje tamtéž cestopisná přednáška stejného autora „NIGER“. Po jejím 
skončení autogramiáda. 

TŘI PŘÍSPĚVKY LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O.,  
K NADCHÁZEJÍCÍ EVROPSKÉ NOCI VĚDCů (28. 9.)  

SOBOTA 22. 9., 9. 00 – 12. 00 hodin SOBOTNÍ EXKURZE  K  radaru české-
ho hydrometeorologického ústavu (čhmú) „skalky“ slouží-
cího k určování srážkové oblačnosti, nacházejícího se poblíž obce Pro-
tivanov. Na místě je zajištěn odborný průvodce ČHMÚ. Dopravu k radaru nezajišťujeme 
a ani za ni v žádném směru neodpovídáme. Dopravu si tedy zajišťuje každý samostatně. 
Mimo  jiné  lze využít  sobotní autobusové  linky Prostějov  (odj. 8.25 hod.) – Protivanov 
(př. 9.10 hod.) – Boskovice. V případě většího zájmu  nelze vyloučit dělení zájemců na 
skupiny a je tedy třeba počítat i s případným zdržením. Vstupné 20 Kč za každou osobu, 
včetně dětí. 

nedĚle   23. 9. od 13. 00 do 16. 00 hodin soutěž pro děti PoZneJ souhvĚZdí 
a naJdi ZvíŘe!
V zOO Svatý Kopeček u Olomouce budou soutěžící děti hledat sedm zvířat a na hra-

cí kartu s neúplnými schématy  tzv. zvířetníkových souhvězdí, kterou zdarma u vchodu 
obdrží,    tato  souhvězdí doplní. Smyslem soutěže  je  seznámit právě  se    zvířetníkovými 
souhvězdími i s pojmem zvěrokruh. Losování vždy tří výherců ze správných řešitelů se 
uskuteční ve 14. 00, 15.00  a 16.00 hodin. Vstupné obvyklé v zOO Svatý kopeček Olo-
mouc. Prosíme, nezapomeňte děti výjimečně vybavit tužkou! 

17. – 23. 9.  astronomickÝ tÝden
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
- od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.00 hodin, kdy jsou mj. nabízeny pohádky pro 

děti, v sobotu v 15.30 hodin pohádka 
- každé odpoledne v 15.00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání 

pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer od 20.30 do 21.30 hodin pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou 

podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
-v neděli ve 14.00 hodin soutěž pro děti. 
PoZorování slunce se konají každé pondělí a čtvrtek i o celém ASTRONO-

MICKÉM TýDNU od 15.00 do 16.00 hodin. 23. 9. v 11. 51 hodin přechází Slunce ze zna-
mení Panny do znamení Vah. začátek astronomického podzimu, podzimní rovnodennost.

noční PoZorování hvĚZdné oblohy dalekohledy se konají každé 
pracovní pondělí a čtvrtek od 20. 30 do 21.30 hodin. Měsíc je  4. 9. v poslední čtvrti, 11. 9. 
v novu, 19. 9. v první čtvrti, 26. 9. v úplňku.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před 

koncem otevírací doby.
Xvi. ročník klubu hvĚZdárníček Je PŘiPraven!
Klub pro 5 až 11leté děti, nový ročník začíná 12. 9. v 16.30 hodin, ukončen bude 18. 6. 

2008 a jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16.30 hodin. Délka jed-
noho setkání: 75 minut. z ročního obsahu: Kolik planet obíhá Slunce? Proč mění Měsíc 
svou podobu? Která souhvězdí můžeme pozorovat? Jak se létá do vesmíru? Na podzim 
a na jaře doplněno za bezmračné oblohy pozorováními Slunce. V zimním období, za bez-
mračné oblohy, si mohou děti klub prodloužit o pozorování hvězdné oblohy, které končí 
v 18.30 hodin. Pololetní klubový poplatek 50 Kč. Obsah zářijových setkání: obtočníková 
a podzimní souhvězdí. 

17. – 21. 9.  v 10. 00 a ve 13. 30 hodin, dále každou zářijovou středu ( mimo 5. 9.) 
v 15.30 hodin a v sobotu 22. 9. od 15.30 hodin Pohádka – Jak si mlsné medví-
dĚ chtĚlo líZnout mlíčka Z mléčné dráhy. 
Malý medvídek je velmi mlsný a maminka s ním má starosti. Co dobrého by tak sehnala 

k jídlu, aby mu chutnalo? Míša objeví něco sám a určitě to bude dobré i sladké. Uteče až 
na oblohu a mlsá. Jak to s ním dopadne? Následuje povídání o souhvězdích Velké a Malé 
medvědice. Má s nimi něco společného i Velký vůz? Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro 
dvě děti a dvě dospělé osoby 10 Kč.

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

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

Marie CETKOVSKá,  Jaromír  zEDNíČEK,  oba  z  Prostějova,  Jarmila 
KREJČí z Prostějova, části Čechovice, Edita HYNŠTOVá, Eva KLEI-
NOVá,  Jana  HLUBINKOVá,  Oldřich  KOUKAL,  všichni  z  Prostě-
jova,  Věra  HANzLOVá  z  Prostějova,  části  Domamyslice, Miroslava 
NEzHYBOVá, Květoslava HYNDRICHOVá, Rozálie VYŠINKOVá, 
Miroslav BíLEK, Marta NETíKOVá, všichni z Prostějova. 

Marie KEMPNá, Arnošt HOŠŤáLEK, Naděžda KAPRáLOVá, Věra 
NěMEČKOVá, Miloš KŘíž, Miloš VYMAzAL, františek KOUDEL-
KA, Anděla  KALáBOVá,  všichni  z  Prostějova,  Jana  STRUžKOVá 
z Prostějova, části Vrahovice, Lubomír HRUBAN, Libuše KOLBOVá, 
Naděžda VEBROVá,  Josef MÜLLER, Gustav SEDLáČEK, Lubomír 
ŠENK, Jiří VALOUŠEK, všichni z Prostějova. 

Josef  SCHNEIDER,  Vladislav  DRDA,  Marie  BASLOVá,  Oldřich 
DOSTáL,  všichni  z  Prostějova,  Rudolf  HRUBý  z  Prostějova,  části 
Domamyslice,  Stanislav  SOBOTKA,  zdeňka  fLAŠAROVá,  Alena 
JANOUŠKOVá, Milada DOMKáŘOVá,  Jarmila VOTAVOVá, Lud-
mila SVOBODOVá, Marie SEKANINOVá, Ludmila HRUBá, Alena 
SLAVOTíNKOVá,  Marie  BURGETOVá,  Libuše  ŠINDELáŘOVá, 
všichni z Prostějova. 

Ludmila  ČERNá,  Věra  DOLEžALOVá,  Vlasta  MELICHáRKOVá, 
Vlasta KOVáŘOVá, Marie NEDBALOVá, všechny z Prostějova. 

Bohumír KROUPA z Prostějova. 

Bohuslav HANáK, Miroslav DLABAL,  Josef MUžíK, Růžena BAŠ-
Ná, všichni z Prostějova. 

žofie VILíMCOVá z Prostějova. 

Matěj VORáČ z Prostějova. 
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Bohatou historii Národ-
ního  domu  v  Prostějově 
zachytili  filmaři  ze  stu-
dia  Video  Theo  v  novém 
dokumentu  nazvaném 
Stoletý Národní dům 1907 
–  2007.  Promítání  pěta-
dvacetiminutového  filmu, 
který  se  svým  týmem 
vytvořil  známý  prostě-
jovský  filmař  Theodor 
Mojžíš,  je  součástí  letoš-
ních  hodových  slavností 
v Národním domě. „Veřej-
nost má příležitost  zhléd-
nout film v sobotu 15. září 
v době od 15 do 18 hodin 
a  v  neděli  16.  září  od  9 
do  12  hodin.  Promítání 
se uskuteční v divadelním 
sále, film budeme pouštět 
jako smyčku stále dokola, 
takže  je  úplně  jedno,  kdy 
lidé přijdou,“ informovala 
ředitelka Městského diva-
dla  v  Prostějově  Alena 
Spurná.
Významnou  stavební 

památkou  z  dílny  archi-
tekta  Jana Kotěry    budou 
návštěvníky  provázet 
studenti  Střední  odborné 
školy  podnikání  a  obcho-
du. „Letos je přístupný jen 
divadelní  trakt,  protože 
ve  spolkové  části  budo-
vy  finišuje  rekonstruk-
ce.  O  program  však  lidé 
nepřijdou.  Kromě  filmu 
máme v neděli na progra-
mu  pohádku O  smutném 
tygrovi,  kterou  pražští 

umělci  odehrají  od 
10.30  hodin  v  altánu 
zahradní  restaurace. 
Mnozí návštěvníci jistě 
uvítají  možnost  pobýt 
v  zahradní  restauraci 
i po pohádce a vybrat si 
něco  v  lákavém  hodo-
vém jídelníčku,“ sdělila 
Spurná.
Od  13  hodin  poba-

ví  v  divadelním  sále 
návštěvníky  program, 
který  členové  Divadla  
Hanácké  obce  nazvali 
Proč  bychom  se  netě-
šili.  začátky  jsou  sta-
noveny  na  13,  14,  15 
a  16 hodin  a  vzhledem 
k  omezené  kapacitě  60 
osob je potřeba si na ně 
v  předprodejním  stře-
disku  zajistit  časovou 
vstupenku.
O  květinovou  výzdo-

bu  interiéru  divadelní 
části  Národního  domu 
se  stejně  jako  v  minu-
lém  roce  postará  flo-
ristka  Anna  Beranová 
z  Bouzova.  „Květinové 
vazby  zkrášlí  vestibul, 
foyer,  chodby  i  Kyse-
lův  salonek.  Květinami 
pozdního  léta  zdobíme 
Národní  dům  již  něko-
lik let. živé kytice krás-
ně  opravené  prostory 
divadla  nejen  naparádí, 
ale  také  nádherně  pro-
voní,“  uvedla  ředitelka 
divadla.    (eze)

Do Národního domu na hody na film, 
pohádku i květinové vazby

O květinovou výzdobu interiéru divadelní části Národního domu 
se stejně jako v minulém roce postará floristka Anna Beranová 
z Bouzova.  Foto: archiv

Milí  rodiče,  máte  doma  prvňáčka? 
Přijďte s ním v měsíci září do prostějovské 
knihovny  a  Vaše  dítě  dostane  čtenářský 
průkaz na celý rok zdarma.

co v knihovně najdete? 
Spoustu krásných knih pro děti - pohád-

ky,  příběhy,  obrázkové  knížky,  knížky 
pro začínající čtenáře (s velkými písmeny 

a  jednoduchým  textem),  encyklopedie, 
komiksy,  dětské  časopisy  a  spoustu  dal-
šího.

že o knížky už dnes děti nemají zájem 
a nečtou?
Ale  čtenářem  se  nikdo  nerodí  -  dětem 

musíme  cestu  ke  knihám  a  čtení  ukázat. 
Trocha námahy se rodičům mnohonásobně 
vrátí.  Pravidelné  čtení  má  pro  děti  velký 
význam - pomáhá jim lépe zvládat mateřský 
jazyk, rozvíjí jejich paměť, myšlení i před-
stavivost.  Knihy  poskytují  dětem  nejen 
znalosti, ale také smysluplnou zábavu.

Těšíme se na vás. Dětské oddělení Měst-
ské  knihovny  Prostějov  najdete  v  Domě 
dětí, Vápenice 9.

 miloš kvapil, ředitel knihovny

Čtenářské průkazy pro prvňáčky na celý rok zdarma 

Městská knihovna Prostějov
  Půjčovna pro dospělé    582 329 660
  Čítárna pro dospělé     582 329 661
  Hudební oddělení      582 329 666
  Pobočka Studentská ulice    582 329 672
  Pobočka Sídliště Svobody    582 329 674
  Dětské oddělení      582 329 673
  Regionální funkce      582 329 675
  Ředitel        582 329 667

Přehled všech platných telefonních čísel najdete také  
na webových stránkách městské knihovny.


