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Program kulturních akcí na září

v Národním domě Prostějov

NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1,
tel./fax: 582 336 840, mobil: 602 789 045
Rezervace - informace: 10.00 - 22.00 hodin
DIVADELNÍ RESTAURACE - KAVÁRNA „GALERIE“
LETNÍ ZAHRADA

VERNISÁŽE, VÝSTAVY, 
KULTURNÍ AKCE

Kavárna GALERIE
Středa 1. 9. 2004 v 17 hodin
Jan M. Krejčí, Mohelno, ČR

vernisáž výstavy obrazů.

Kavárna GALERIE
Od 1. 9. do 5. 10. 2004

Jan M. Krejčí, Mohelno, ČR
výstava obrazů.

Divadelní restaurace, kavárna GALERIE,
zahrada Národního domu, 

vinárna SKLÍPEK

Sobota 11. 9. a neděle 12. 9. 2004
JIŘINKOVÁ SLAVNOST

Den otevřených dveří
Národního domu v Prostějově

- dopolední prohlídky 
a odpolední prohlídky s programem

- v restauračních prostorách podáváno 
hodové menu - stůl nutno objednat předem.

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 
V NÁRODNÍM DOMĚ

Pátek 10. září od 13 do 19 hodin:

PŘÍJEM KVĚTIN OD PĚSTITELŮ 
- hlavní vchod do divadla.

Sobota 11. září a neděle 12. září:
Od 9 do 12 hodin 

DOPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Výstava prací skláře J. Jankůje, Národní dům vyzdobený 
jiřinami místních pěstitelů, letáky se stručným výkladem 

o historii a architektuře budovy.
Vstup volný.

Od 13.30 do 17 hodin 

JIŘINKOVÁ SLAVNOST.
Program začíná každou půlhodinu.

Účinkují: Divadlo Hanácké obce, ZUŠ Plumlov, 
Lidová muzika ZUŠ Prostějov, Moje divadlo 

a sólisté D. Ondrová a P. Žerníčková.

Časové vstupenky: 30 Kč, děti a senioři 10 Kč.

Městské divadlo chystá na hody Jiřinkové slavnosti
Pomozte zkrášlit jedinečnou Kotěrovu secesní památku květinou končícího léta

Přípravami na Jiřinkové slavnosti, které
se uskuteční o víkendu 11. a 12. září, žije
v těchto dnech Městské divadlo v Prostějo-
vě. Tradiční „hodové“ dny otevřených dve-
ří, jež se v minulých letech vžily pod názvem
Oživlý Národní dům, budou tentokrát ve
znamení květin. Jak název akce napovídá,
organizátoři chtějí okrášlit jedinečnou Kotě-
rovu secesní památku jiřinami. Doufají při-
tom, že s výzdobou jim pomohou zahrádká-
ři a pěstitelé z širokého okolí.

„Při loňském dni otevřených dveří jsme
ke schodišti dali vázu s jiřinami. Ten koutek
se okamžitě rozzářil. Tak jsme si řekli, že na-
příště zkusíme zkrášlit celý Národní dům,“
popsala moment inspirace ředitelka divadla
Alena Spurná a dodala: „Jiřina je nádherná
květina končícího léta a počínajícího podzi-
mu, která nechybí snad na žádné zahrádce.
Budeme rádi, když zahrádkáři kousek té krá-
sy obětují a přispějí tak k výzdobě divadla
i spolkových místností. Pohled na vlastno-
ručně vypěstované květiny naaranžované
v překrásných prostorách Národního domu
jim bude určitě odměnou.“

Organizátoři musejí Národní dům vyzdo-
bit v předvečer slavností - tedy v pátek 10.
září. „Květiny mohou lidé nosit a vozit
k hlavnímu vchodu do divadla v průběhu pá-
tečního odpoledne. Ve spolupráci s profesi-
onální floristkou je budeme aranžovat do
váz, které už máme připravené,“ informova-
la ředitelka.

Desítky nádob z čirého i barevného skla
pomohl pracovníkům divadla obstarat umě-
lecký sklář Jan Jankůj, který spolupracuje se

sklárnou ve Vrbně pod Pradědem. Tvorba
Jankůje doplněná o květinové vazby bude
v průběhu slavností vystavena v saloncích
Národního domu.

Návštěvníci Jiřinkové slavnosti nepři-

jdou ani o tradiční kulturní program v di-
vadelním sále i spolkových místnostech
Národního domu. „Účinkující z tanečního
oboru ZUŠ v Plumlově a členové ochot-
nických ansámblů Moje divadlo a Divadlo
Hanácké obce ladí svá vystoupení samo-
zřejmě k jiřinám. Nebude tudíž chybět ani

slavná Smetanova Jiřinková polka,“ nastí-
nila ředitelka.

Upozornila současně, že po oba dny se bu-
dou dopoledne konat prohlídky Národního
domu bez kulturního programu. Na odpo-

lední Jiřinkové slavnosti si lidé musejí
v předprodejním středisku divadla zajistit
časovou vstupenku: „O program v Národ-
ním domě je tradičně velký zájem a lidé, kte-
ří přijdou bez vstupenky, nemají většinou
šanci dostat se dovnitř.“ -eze-

Září v divadle: Hegerová, Sklepáci i Spejbl s Hurvínkem
V pátek 10. září ukončí Městské divadlo

v Prostějově prodej předplatného na diva-
delní sezónu 2004 - 2005. Zda se podaří
překonat loňský rekord, kdy si abonentky
koupilo více než 1 200 lidí, bude zřejmé až
po uzávěrce. Pro všechny tři divadelní
předplatitelské skupiny i koncertní abonmá
jsou první představení připravena na říjen.
Ani v září však vedení divadla na netrpěli-
vé milovníky Thálie nezapomnělo.

„Sezónu pro dospělé začínáme doslova
exkluzivně 21. září koncertem Hany Hege-
rové se skupinou Petra Maláska a hostem
Václavem Koubkem. Koncert je bohužel
již mnoho týdnů vyprodaný,“ uvedla ředi-
telka divadla Alena Spurná. Po roce přije-
de do Prostějova pražské divadlo Sklep, je-
hož Besídka vloni vyprodala sál do posled-
ního místa. Oblíbení protagonisté souboru,
mezi nimiž nebudou chybět David Vávra,
Tomáš Hanák, Ondřej Trojan, Jiří Machá-

ček a další, uvedou 30. září představení
Mlýny.

Divadlo nezapomnělo ani na své dětské
příznivce. Po několikaleté pauze mají rodi-
če a prarodiče příležitost navštívit se svými
ratolestmi představení světoznámého Diva-
dla Spejbla a Hurvínka. „Příběh nazvaný
Hurvínkova cesta do Tramtárie děti uvidí
v neděli 19. září od 15 hodin,“ pozvala
Spurná do divadla nejmenší diváky s dopro-
vodem.

Příjemné překvapení pro seniorské publi-
kum uchystala Svatolazarská komenda
v Prostějově. „Ve středu 29. září od 17 hodin
vystoupí v divadelním sále snad nejpopulár-
nější zpěvák lidových písní Jožka Černý.
Společně s muzikantem Karlem Vágnerem
se představí v pořadu Trochu jinak sestave-
ném z písní a životních historek,“ informo-
vala ředitelka s tím, že Svatolazarská ko-
menda získala na akci grant a představení

tak bude zcela mimořádně přístupné zdarma.
Abonentním představením, z nichž první

je na programu 19. října, předchází ještě je-
den titul, který divadlo uvede mimo před-
platné: „Pražské divadlo Kalich nám nabíd-
lo, že jedno z celkem dvou předpremiéro-
vých představení inscenace Bez předsudků
uvede právě Prostějově. To druhé se usku-
teční v brněnském Divadle Bolka Polívky,“
sdělila ředitelka a pozvala diváky na poně-
kud „košilatou“ komedii italských autorů
Diega Ruize a Fiony Bettaniniové, v níž se
představí Jana Paulová s Pavlem Zedníč-
kem. „Prostějovské patrioty jistě potěší také
informace, že režisérem představení je rodák
Roman Štolpa,“ prohlásila Spurná a dodala:
„S jeho režií se v letošní sezóně seznámí ta-
ké abonenti 3. předplatitelské skupiny, kte-
rým herci zpěváci a tanečníci z Pardubic při-
vezou úspěšný muzikál Sugar, tedy Někdo
to rád horké.“ -eze-


