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Představení Nebezpečné vztahy s Iva-
nou Chýlkovou, Ondřejem Sokolem, 
Danou Černou, Alenou Vránovou, Janem 
Medunou a dalšími herci Činoherního 
klubu Praha završí ve středu 6. června 
v 19 hodin letošní abonentní sezónu Měst-
ského divadla v Prostějově. Laclosovy 
Nebezpečné známosti převedl do jevištní 
podoby Christopher Hampton. O literár-
ní předloze prohlásil, že patří ke knihám, 
které mu opravdu otevřely oči. Krutost 
a intriky, které se v díle skrývají za ele-
gantními kostýmy a jemnými dvorskými 
způsoby, berou chvílemi člověku až dech. 
Inscenaci  o vypjatém souboji mezi mar-
kýzou de Merteuil a vikomtem de Valmont 
v Činoherním klubu zrežíroval Ladislav 
Smoček.

Do divadelních prázdnin má však pro-
stějovská scéna zatím daleko. „Městské 
divadlo je spolupořadatelem červnového 
divadelního festivalu MEDart a také jubi-
lejního 50. ročníku Wolkrova Prostějova. 
Řada představení a akcí se bude konat 
v prostorách divadla,“ uvedla ředitelka 
Městského  divadla v Prostějově Alena 
Spurná. K těm nejatraktivnějším budou 
bezesporu patřit představení Tajbele a její 
démon brněnského divadla U stolu a také 
mimořádný počin amatérských divadel-
níků z Karolinky, kteří nastudovali hru 
Doma.  

Jedenáctistránkovou povídku nositele 
Nobelovy ceny Isaaka Bashevise Singera 
o Tajbele a jejím démonovi  přeložil, pře-
psal do dramatické podoby a zinscenoval 
Antonín Přidal. Ve veselém, zábavném 
i jímavém příběhu se šprýmař Alchonon 
vydává za démona a za nocí navštěvu-
je mladou Tajbele. Ta se zpočátku bojí, 
posléze se však do „démona“ zamilu-
je a démon, až příliš lidský, se zamiluje 
do ní. Žert přerůstá ve vřelý vztah dvou 
osamělých citlivých duší. Představení se 
v komorním prostoru na jevišti za oponou 
koná v pátek 8. června v 19 hodin.

V sobotu 9. června v 19 hodin je na 
programu představení Doma. Tento bala-
dický příběh z Valašska vychází z hluboké 
znalosti lidí, kteří zde žijí. Karolinským 
ochotníkům ho doslova na tělo  napsal  
a zrežíroval Martin Františák. Inscena-
ci jako jediný amatérský divadelní počin 
natočila a v sobotu  12. května odvysí-
lala Česká televize. Herci z Karolinky 
s ní  hostovali například v Divadle Husa 
na provázku v Brně a Činoherním klu-
bu v Praze. V anketě divadelních kritiků 
Inscenace roku získala hra 6. místo. 

Již tradičně se v městském divadle 
konají také některé akce Wolkrova Pro-
stějova. „Jeviště divadla se promění 
stejně jako v minulých letech v soutěžní 
arénu, v níž se o vavříny utkají sóloví 
recitátoři a některá divadla poezie,“ sdě-
lila Spurná s tím, že Wolkrův Prostějov 
i festival MEDart má vlastní detailní 
propagaci.

Festival poezie bude definitivní teč-
kou za sezónou 2006-2007. Návštěvníci 
prostějovského divadla během ní nav-
štívili pětadvacet abonentních předsta-
vení a další desítky koncertů a inscenací 
pořádaných mimo předplatitelské cykly. 
„Máme za sebou také více než polovinu 
akcí ke 100. výročí oslav otevření Národ-

ního domu, které pořádáme ve spolupráci 
s městem Prostějov, Olomouckým krajem, 
společnostmi TK plus a OP Profashion,“ 
uvedla ředitelka Spurná. Z nejatraktiv-
nějších pořadů připomněla koncert Karla 
Gotta, Boni pueri s Lucií Bílou či besedu 
s Arnoštem Lustigem. Významně podle 
jejích slov k oslavám přispěla také míst-
ní kultura: koncerty pěveckých sborů 
Vlastimily a Orlice, dechového orchest-
ru ZUŠ Prostějov či představení Divadla 
Hanácké obce. Ochotnický soubor Moje 
divadlo premiéru k oslavám teprve chys-
tá – v sobotu 2. června  v 19 hodin uvede 
v přednáškovém sále poprvé hru Jak se 
nám líbí aneb Hrajeme vám Shakespeara.

  (eze)

Červen v divadle: Činoherní klub,  
MEDart a Wolkrův Prostějov

Dne 24. května 2007 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města 
Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Anna ODSTRČILOVÁ, Sarah Nicole KINGMA, Tomáš  
HOLLÝ, Claudie PILAROVÁ, Matěj ŠTĚPÁNEK,  Marek 
HAJNYŠ, Veronika ZAČALOVÁ, Natálie ROSIČKOVÁ, Tomáš 
KAPRÁL, David JURKOVIČ, Barbora ANTLOVÁ, David 
KUKUNARAS, Štěpán SPÁČIL, Jáchym MARTINEK, Vanessa 
TOVÁRKOVÁ, Lukáš RŮŽIČKA, Adéla VYCHODILOVÁ, Sára 
SVOZILOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Matouš ZÍMA, Martin GREPL, 

Alex Matias LOŠŤÁK, Tina PŘIKRYLOVÁ, Anna PŘIKRYLOVÁ, Jakub RICHTER, 
Jakub KRCHŇÁK, Kateřina ŠIDLIÁKOVÁ, Lucie MARCIÁNOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova 

Letošní abonentní sezonu završí představení Nebezpečné vztahy.  Foto: archiv

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

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

Akce na červen 2007

víkend speciál k mezinárodnímu dni dětí 

PÁTEK 1. čErvna v 10.00, 13.30 a 17.00 hoDin -  hvĚZDnÁ hoLKa nEBo 
hvĚZDnÝ KLUK? anEB KDo PrvnÍ najDE ZaToULanoU hvĚZDU! 

Hodinový proud jednoduchých poučení, hledání hvězdy a pohádek určený dětem do 
10 let. Vítězný jedinec, mateřská škola nebo školní družina obdrží kromě drobných dárků 
také osvědčení vítěze a především vstupenku na tři příští návštěvy hvězdárny zdarma! 

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

SoBoTa 2. čErvna v 15.30 hoDin PohÁDKa: vYPrÁvĚnÍ o SLUnÍč-
KU

Hvězdář Dominik vypráví Klárce a Davidovi o vzniku Slunce a o jeho životě. 
Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 10 Kč.

nEDĚLE 3. čErvna vE 14.00 hoDin SoUTĚŽ Pro DĚTi vE vĚKU 5 – 11 
LET: ZnÁTE naŠi nEjBLiŽŠÍ hvĚZDU? 

Soutěži bude předcházet povídání o Slunci, o jeho vzniku i zániku. Soutěžící budou 
odpovídat na deset jednoduchých otázek. Pro vítěze je připravena odměna, pro všechny 
pohádky. 

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

AstronomickÝ tÝden 18. – 24. červnA 

v jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 
Od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum 

pořadů, včetně odpoledních pohádek pro děti.
Každé odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání 

pozorování je bezmračná obloha.
Každý večer ve 22.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
Od pondělí do soboty vždy v 15.30 hodin na pohádku Stalo se nestalo. Novinka! 
V neděli od 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

Astronomická pozorování 

PoZorovÁnÍ SLUncE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém Ast-
ronomickém týdnu od 15.00  hodin. Navíc i 1., 2. a 3. června od 15 hodin. Dne 21. 
června ve 20.03 hod. přechází Slunce ze znamení Blíženců do znamení Raka. Začátek 
astronomického léta, letní slunovrat.

vEčErnÍ a nočnÍ PoZorovÁnÍ hvĚZDné oBLohY DaLEKohLEDY 
se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22.30 do 23.30 hodin. Měsíc je 1. 6. 
v úplňku, 8. 6. v poslední čtvrti, 15. 6. nastává nov a 22. 6. první čtvrť.

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.

Xv. ročník kluBu Hvězdárníček 

 
Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16.30 hodin a jeho náplní je 

seznamování se souhvězdími, planetami, kosmonautikou. Poslední schůzka 20. 6. Za 
bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 50 Kč.

poHádkA kometA ŽAnetA

Od pondělí 18. do pátku 22. června v 10.00, 13.30 a v 15.30 hodin, v sobotu 23. 6. 
v 15.30 hodin a každou červnovou středu v 15.30 hodin. Malá kometa letí ke Slunci. Jen 
tak se zastaví u planety Venuše a u Jupitera. S Jupiterem má však menší nedorozumění 
a silák Jupiter kometku roztrhá. 

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

nedělní soutěŽ kolik znáte plAnet?

V neděli 24. června ve 14.00 hodin pro děti ve věku 5 – 11 let, které budou odpovídat 
na deset jednoduchých otázek. Soutěži  bude předcházet povídání o sluneční soustavě. 
Pro vítěze je připravena odměna, pro všechny pohádky. 

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

vÝstAvY 

SLUncE – hvĚZDa ŽivoTa a SMrTi, Z DĚjin ProSTĚjovSKé aSTro-
noMiE

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.

Změna programu vyhrazena.

Foyer Městského divadla v Prostějově
portrÉtY slAvnÝcH

výstava ze sbírky Josefa dolívkY.
Výstava potrvá do konce června 2007.

Městské divadlo připravuje na září 
15. a 16. 9. JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI – Den otevřených dveří
24.  9.  PAVEL ŠPORCL – MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
25.  9.  JOŽKA ČERNÝ – charitativní koncert
27.  9.  HANA HEGEROVÁ
29.  9.  DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

Mateřské 
centrum Cipísek

Pracoviště: Dvořákova 5, Sídliště Svo-
body 6.

Provoz na obou pracovištích: denně od 
8.30 do 13.00 hodin podle rozpisu věkových 
skupin. Společný program je denně od 10 
hodin. v mateřském centru ve Dvořákově 
ulici je k dispozici zahrada s pískovištěm! 

program na červen
 
Pátky v Mc Sídliště Svobody - tvořivá 

dopoledne pro maminky a děti bez omezení 
věku.

Středa 6. června v 10 hod. -  Zdravá výživa 
dětí - beseda s lékařem, MC Dvořákova.

Středa 6. června od 13.30 hodin laktační 
poradna, MC Dvořákova.

Čtvrtek 7. června od 9 hodin cipísko-
viště - nejen soutěž o nejhezčí bábovičku, 
soutěže, hry, oslava MDD na zahradě MC 
Dvořákova, MC sídliště Svobody je v tento 
den uzavřeno.

tvořivé týdny 

Pondělí 11. 6. až čtvrtek 14. 6. - batiko-
vání a savování triček (trička s sebou). MC 
Dvořákova, dopoledne.

Úterý12. 6. až pátek 15. 6. - ubrousková 
technika. MC sídliště Svobody, dopoledne.

Úterý 19. 6. až  čtvrtek 21. 6.- ubrousko-
vá technika. MC Dvořákova, dopoledne.

Úterý 19. 6. až pátek 22. 6.- batikování 
a savování triček (trička s sebou). MC Síd-
liště Svobody.

nepravidelné akce 

Pondělí 18. 6. od 9.30 hodin -  dopravní 
dopoledne na dopravním hřišti za účas-
ti městské policie, dopravní  prostředky 
s sebou.

23. 7. - 27. 7. Pohádkový týden s cipís-
kem, dopoledne v MC Dvořákova, malová-
ní, hrátky s pohádkou, zahradní party, výlet, 
hledání pokladu. Na tento týden je třeba při-
hlásit se již nyní na pracovištích MC!

Podzimní vzdělávací a motivační kurz 
pro ženy na rodičovské dovolené - již  nyní 
je možné se přihlásit na obou pracovištích 
MC. Kurz je pro ženy zdarma, a to včetně 
hlídání dětí. Kurz je hrazen z prostředků 
Evropské unie. 


