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Kolektiv autorů studie 

Řešené náměstí se nachází v centru Pro-
stějova a navazuje na  hlavní prostějovské
náměstí, od kterého je odděleno budovou
OD  Prior. Z historického hlediska tvořilo
střed města jedno velké  tržiště, které bylo
v pohusitské době na několik století  odděle-
no hradbami. Bourání hradeb v 19. století
umožnilo  rozšíření a opětné připojení ná-
městí k centru. Ve stopě  vybouraných hra-
deb a valů tak vznikla příčná osa náměstí. Ta
byla ještě podtržena výstavbou Národního
domu od Jana Kotěry.  Západní stranu ná-
městí tvoří budova OD Prior respektující si-
ce  půdorysně obvod původní zástavby, ne
však již původní  propojující uličky. V jiho-
západním rohu náměstí se nachází  bývalá
synagoga, kterou po druhé světové válce od-
koupil a výrazně přestavěl Husův sbor. Na
bývalou synagogu navazuje  zbytek židov-

ské čtvrti, která byla před asanací jednou
z největších u nás.

Náměstí je v dnešní době považováno spí-
še za křižovatku s parkovištěm na jedné
straně a hradbou stromů na straně druhé.
V návrhu se snažíme jasně definovat a scelit
plochu náměstí,  která je dnes předělena ko-
munikací. Hlavním principem návrhu  bylo
srovnání náměstí do plochy, vytvoření uni-
versálního  velkého prostoru a zredukování
nepřehledné zeleně. Téměř  všechna náměs-
tí v Prostějově jsou poměrně hustě zazeleně-
na nebo  navazují na parky a velká jasně vy-
mezená plocha chybí. 

Konkrétní návrh se inspiroval divadlem.
Na tuto myšlenku nás  přivedly jednotlivé
části náměstí a blízkost Národního domu.
Stávající parkoviště v nejucelenější části ná-
městí je v návrhu  vydlážděno jako hlediště,

odkud se pozoruje dění na náměstí a pano-
rama prostějovských věží. Tato část náměs-
tí je nejklidnější  a nejsevřenější okolní zá-
stavbou. Počítá se také s umístěním  letních
zahrádek v této části náměstí. Naopak místo
křížení je  uvažováno jako jeviště a je zvý-
razněno vydlážděnou elipsou a objektem
symbolizujícím vstupní bránu. Krytý prostor
tak umožní  v případě kulturních akcí zbu-
dovat kryté jeviště. 

V části náměstí přiléhající k Prioru je sil-
ně zredukovaná  původní zeleň a jsou pone-
chány jen dva vzrostlé stromy - dojde  tak ke
zvětšení prostupnosti této části náměstí
a otevře se i druhá ulička na hlavní náměstí
vedoucí přes bývalou židovskou  čtvrť. Ná-
městí je považováno za pěší zónu s obsluž-
nou  komunikací a přes náměstí probíhá pou-
ze cyklostezka, která  opíše část oblouku
elipsy - což pomůže zpomalit cyklisty  je-

doucí přes náměstí. Na stávající cyklostezku
se napojí i nová  cyklostezka z východní čás-
ti náměstí. Socha Jiřího Wolkera se  přesune
na hlavní podélnou osu a je tak reakcí na so-
chu  B.Hlaváčka na příčné ose.

Náměstí je dlážděno hladkou dlažbou,
která je použita na  hlavní plochu náměstí
a na chodníky, obslužná komunikace bude
dlážděna stávajícími žulovými kostkami - to
vše bude propojeno  hlavními pruhy, dláždě-
nými bílými žulovými kostkami. 

Dlažba před bývalou synagogou přechází
plynule do uličky  židovské čtvrti - navržená
je kamenná historická dlažba, která  podtrh-
ne středověký charakter uličky a zároveň od-
kazuje na  historii jedné čtvrti.

Prvky mobiliáře také částečně reagují na
odlišné funkce náměstí,  kdy v části u OD
Prior jsou klasické lavičky doplněné zelení

v přemístitelných kontejnerech. Protilehlá
půlka náměstí má  lavičky zredukované na
pouhé kamenné kvádry prostřídané se  zele-
ní opět v mobilních kontejnerech. Na ty pří-
padně navazují  stojany na kola. Osvětlení je
navrženo jako tlumené rozptýlené,  což
umožní rozptylová plocha lamp nasvícená
zespodu. Objekt  uprostřed náměstí by byl
nasvětlen samostatně, popřípadě by  mohl
jednotlivými reflektory směřovat na vý-
znamné prvky ve  městě (Národní dům, baš-
ta, věž kostela a radnice, sochy).  Cyklostez-
ky budou v ploše náměstí znázorněny ocelo-
vými  hlavicemi lehce vypouklými přes
plochu dlažby.

Za klad a přínos pro město považujeme
vznik uceleného  universálně využitelného
náměstí, kde se dají pořádat větší  kulturní
akce, což stávající náměstí neumožňují díky
vzrostlé a rozptýlené zeleni.

Prostějované mají možnost ovlivnit budoucí podobu a využití  náměstí E. Husserla 
Úprava náměstí E. Husserla je jednou z priorit města  Prostějova. To využilo možnosti, aby se problémem řešení úpravy  tohoto náměstí a jeho okolí

zabývali účastníci architektonické  soutěže o Cenu Petra Parléře. Výsledkem je práce, která v této  soutěži získala 3. cenu. 

Urbanisticko - architektonický návrh náměstí E. Husserla v Prostějově

Miroslav Pišťák: 
Řešení navržené autory oceněné práce

je zcela jistě zajímavým  pokusem o nový
nezvyklý pohled na tento prostor a jeho
využití.  Nejméně z jednoho důvodu se
však nezdá být nejoptimálnější. Ve  své
podstatě totiž znamená, že mnohé kultur-
ní, společenské a  jiné aktivity by se měly
odehrávat především v tomto prostoru,

což ve svém důsledku může znamenat de-
finitivní ztrátu možnosti  určitého oživení
například náměstí T. G. Masaryka. 

Ing. Zdeněk Peichl: 
Dalším důvodem, proč jsme k navrho-

vanému řešení zdrženliví, je  razantní
omezení v oblasti dopravy a parkování. Je-
ho realizace  by mimo jiné znemožnila

průjezd z Netušilovy ulice směrem k Ná-
rodnímu domu i výjezd na Vápenici a ob-
ráceně. 

Miroslav Pišťák, ing. Zdeněk Peichl: 
Úprava náměstí E. Husserla je jednou ze

stavebních investic, na  kterou pamatoval
městský rozpočet v tomto roce částkou pě-
ti  milionů korun. Jsme si vědomi toho, že

toto náměstí musí být  rekonstruováno.
Stále víc v nás však sílí přesvědčení, že
bychom v tomto roce měli upravit souse-
dící Hlaváčkovo náměstí,  sjednotit dlažby
kolem Národního domu a až poté rozhod-
nout, jak  dále postupovat v případě ná-
městí E. Husserla. 

Úprava náměstí E. Husserla je jednou
z našich priorit. Proto  chceme, aby se

s oceněným návrhem mohli v dohledné
době  seznámit i obyvatelé města, neboť
zejména oni by měli  vyjádřit svůj názor na
to, jak bude jejich město vypadat.  Studie,
jejíž část je otištěna v tomto vydání Rad-
ničních listů,  je k nahlédnutí na odboru
koncepce a rozvoje MěÚ v Prostějově.
V dohledné době by měla být umístěna i na
webových stránkách  města Prostějova. 

Prostějovští radní vyhlásili další kolo vý-
běrového řízení na  poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.
Stavebníkům je k dispozici zhruba 7 700 ti-
síc korun. Půjčky jsou úročeny šesti pro-
centy, na rozdíl od bankovních domů se
však neplatí žádné další poplatky.

Koncem roku 2004
skončilo desetileté ob-
dobí poskytování půj-
ček  z fondu rozvoje
bydlení, který vznikl
s pomocí státu.  Prostě-
jovu na jeho založení
poskytl dotaci 15,3 mili-

onů korun,  kterou město již vrátilo do státní
kasy. Zbývající finanční  prostředky ve výši
6,5 milionu korun použilo na založení  vlast-
ního fondu rozvoje bydlení, který slouží fy-
zickým i  právnickým osobám. 

„O půjčky určené na rekonstrukci a rozšíře-
ní domů nebyl příliš  velký zájem,“ přiznal
předseda komise Fondu rozvoje bydlení  Ra-
dek Zacpal. . „Proto jsme z Obecně závazné

vyhlášky o tvorbě  a použití účelových pro-
středků Fondu rozvoje bydlení města  Prostě-
jova, kterou zastupitelé vydali loni v únoru,
vypustili  dotační tituly, o které byl minimální
zájem, a jiné naopak  přidali,“ dodal s tím, že
nově si lidé mohou půjčit například  na obno-
vu hlavních elektrických rozvodů v bytových
domech či  vybudování technické infrastruk-
tury při výstavbě nových  rodinných domů. 

Výše půjčky je u jednotlivých titulů růz-
ná, stejně jako doba  jejího splácení. Nejvyš-
ší půjčku, až 200 tisíc korun, mohou  staveb-
níci získat na obnovu střechy. Nejdéle, až
osm let, mohou  splácet finance poskytnuté
na půdní nástavby na plochých  střechách,
vestavby bytů do půdních prostor a na zříze-
ní  technické infrastruktury.  „Nesnažíme se
nahrazovat služby bankovních domů. Chce-
me pouze  podporovat určité tituly, jako je
například obnova střechy či  fasády, výměna
oken, zřízení plynového nebo elektrického
topení, zateplení domu a další. I proto od sta-
vebníků  požadujeme minimum nezbytných
dokladů,“ zdůraznil předseda  komise Fondu
rozvoje bydlení.

Vyjádření místostarosty Miroslava Pišťáka a radního a předsedy  dopravní komise ing. Zdeňka Peichla: 

Stavebníci mohou opět žádat o půjčky z fondu rozvoje bydlení 
K dispozici je pro ně téměř osm milionů korun

MĚSTO PROSTĚJOV
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení  města Prostějova

Článek 5
Půjčky z FRB

1. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: 

poř. č. název/účel lhůta splatnosti horní hranice půjčky 
————————————————————————————————————————————————————

01 Obnova střechy 4 roky do 200 000 Kč na 1  dům
(krytina i konstrukce starší 10 let) nebo do 50 000 Kč na 1 byt,

max. však do výše 40 % 
rozpočtových nákladů

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení 3  roky do 25 000 Kč na 1 byt
ve stávajícím domě 

03 Výměna oken 3 roky do 30 000 Kč na 1 byt
04 Dodatečná izolace domu staršího 10 let 2  roky do 50 000 Kč na 1 dům

proti spodní vodě 
05 Obnova fasády včetně oplechování 3  roky do 20 000 Kč na 1 byt 

u domu staršího 10 let 
06 Zateplení obvodového pláště 3 roky do 20 000 Kč na 1 byt

domu staršího 5 let
07 Zateplení obvodového pláště 3 roky do 50 000 Kč 

rodinného domu staršího 5 let 
08 Při půdních nástavbách bytů 8 let do 100 000 Kč na 1  byt 

rušících ploché střechy 
09 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8  let do 80 000 Kč na 1 byt 
10 Zřízení (obnova) páteřních rozvodů NN 3  roky do 20 000 Kč na 1 byt

u domu staršího 10 let 
11 Zřízení technické infrastruktury 8 let do 100 000 Kč na  rodinný dům

při výstavbě nového rodinného domu 

2. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 -  obnova fasády a půjčky 06 nebo 07 - zateplení obvodového
pláště,  které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze  získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

3. Půjčky lze čerpat pouze do jednoho roku ode dne uzavření  smlouvy o půjčce, nevyčerpanou část půjčky je příjemce povinen
vrátit. Úroky včetně půjčky se splácí podle smlouvy o půjčce, a  to rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje prvním měsí-
cem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání půjčky. 

4. Při poskytování půjčky na domy nebo byty, které jsou  uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek nebo leží na  úze-
mí městské památkové zóny, se maximální možná horní hranice  půjčky zvyšuje na dvojnásobek.

5. Při poskytnutí půjčky do 200 000 Kč požaduje poskytovatel  záruku za půjčku prostřednictvím dvou ručitelů, při poskytnutí
půjčky nad 200 000 Kč záruku za půjčku zpravidla zřízením  zástavního práva k nemovitosti.

6. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjček.

Rada města Prostějova se usnesla na své řádné schůzi dne 7. 3.  2006 vyhlásit 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení města Prostějova  

v souladu s podmínkami uvedenými v Obecně závazné vyhlášce č.  1/2005 ze dne 
15. 2. 2005 o tvorbě a použití účelových  prostředků Fondu rozvoje bydlení města
Prostějova. 

Zájemci o poskytnutí půjčky mohou své žádosti předkládat v termínu do 30 dnů
od zveřejnění finančním odborem. 

Formuláře žádostí, včetně textu vyhlášky, a podrobné informace  obdrží zájemci na
finančním odboru, náměstí T. G. Masaryka 12 -  14, přízemí radnice a v informačním
středisku městského úřadu  na náměstí T. G. Masaryka 12 - 14. 

Informace o Fondu rozvoje bydlení, včetně žádosti, jsou k dispozici také na inter-
netových stránkách města Prostějova  www.mestopv.cz (Městský úřad, životní situa-
ce, finanční odbor) . 

Oznámení

Osmisměrka
Součástí oslav letošního 100. výročí Národního domu byla výtvarná soutěž s témati-

kou Národního domu. Prostějovští umělci soutěžili ve 4 kategoriích.../viz tajenka/. 
Použité výrazy:
ARŠÍK, ARARAT, BARKASA, BEDNA, BENEDIKT, BRANKA, DLÁTKO, DŘÍVÍ, 

ELIXÍR, HALENA, JARMARK, JEŽDÍK, KAPIE, KATODA, KOMENTÁŘ, KOMI-
NÍK, KRMENÍ, KOŠILE, KROUPA, KŘÍŽOVKA, KVÁDR, LABORANT, LOKNA, 
LUPENÍ, MODELKA, MORDA, NABÍDKA, OBILÍ, OBRAZ, OKOUN, OKRASA, 
OPERETA, OPONA, PADLÍ, PANNA, PLAMEN, PRŮMYSL, PŘEDNÁŠKA, ROZ-
NĚT, RUČKA, SAUNA, STIGMA, VEJCE, VODKA, ZMRZLINA, ZVONEK.

    Autor: Ing. Bohdan Kousal

Tajenka minulého čísla zní ZDRAVÍ A POHODU V NOVÉM ROCE.
Výhercem se stal pan František Král, Dr. Horáka, Prostějov,  který získává knihu 

Dějiny Prostějova. Může si ji vyzvednout v Informačním středisku městského úřadu 
na nám. T. G. Masaryka.  Blahopřejeme!

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu s ustanove-

ním § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

REFERENT REGISTRACE
na odboru obecní živnostenský úřad

Městského úřadu v Prostějově
 
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů 

dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
tzn. že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:

•  fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická oso-
ba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

Další požadavky: 
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
•  splnění kvalifi kačních předpokladů pro výkon správní činnosti při správě 

živnostenského podnikání podle zvláštních právních předpisů výhodou 
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 
• schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, fl exibilita
• praxe ve veřejné správě minimálně 1 rok
• schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
•  znalost zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
•  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní přísluš-

nost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokla-
du o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis 
uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: 
•  životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domov-
ským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platové zařazení: 
•  platové zařazení v platové třídě 8, dle stávajících platových 

předpisů 
 
Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „VŘ – referent registru 

OŽÚ“ do 19. 1. 2007  na adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor právní 
a personální, nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo podat 
osobně v uzavřené obálce přímo na podatelně městského úřadu na uvedené 
adrese. 

Bližší informace o pracovním místě podá Bc. Jiří Kratochvíl, vedoucí odděle-
ní registrace odboru živnostenský úřad - tel. číslo 582 329 505.

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2007, případně po domluvě s vybraným 
uchazečem. 

Vernisáž výstavy

Zvíře v nouzi
KDY: ve čtvrtek 18. ledna 2007 od 17.00 hodin
KDE: v Ekocentru Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov

Vernisáž výstavy věnované kampani Českého svazu ochránců 
přírody na podporu zraněných volně žijících živočichů. Výstava 
bude pojednávat především o stanici pro zraněné a handicapova-
né živočichy v Němčicích nad Hanou. 

Výstavu budete moci zhlédnout do konce února během hodin 
pro veřejnost nebo po předchozí telefonické domluvě na telefon-
ních číslech 605 022 960, 603 298 039.

Veřejná beseda

Jak neohřívat zeměkouli
KDY: ve středu 24. ledna 2007 od 17.30 hodin
KDE: v Ekocentru Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov

Přednáší: Jaroslav Utíkal (Unego, Samotíšky).

Máte rodinný dům a chtěli byste část energií získávat 
z alternativních zdrojů? 

Dozvíte se:
−  kdy se vyplatí pořídit solární kolektory a kdy dřevoplynový 

kotel
− jak funguje tepelné čerpadlo
− kolik peněz lze ušetřit kvalitní izolací oken či výměnou skel
− jak při větrání neztrácet teplo
− co je to pasivní klimatizace 
− jak se vyznat v tepelných izolacích
− … a odpovědi na vaše otázky

Vstup volný.

Přednáška je realizována v rámci projektu Přírodě Olomoucké-
ho kraje! (Informační centra environmentální výchovy, vzdělávaní 
a osvěty), který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. 

Více informací o projektu naleznete na www.prirodeOK.cz.

ČSOP - Regionální sdružení Iris  582 338 278
Husovo nám. 67  603 298 039
Prostějov  iris@iris.cz
 796 01  www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
pořádá v lednu tyto akce:

Akce na leden 2007

Každou středu od 15 do 18 hodin 
a každý pátek od 15 do 16.30 hodin 

Keramika pro radost 

- vlastnoruční výroba keramiky
-  kde:  Sportcentrum – DDM, Vápenice 9, Prostějov, 

keramická dílna 
- vstupné: děti 20 Kč/hod., dospělí 40 Kč/hod.
- s sebou: přezůvky převlečení
-  bližší informace: M. Koudelková, 

telefon: 582 344 125.

Malování pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let 
-  nácvik jemné motoriky, kreslení, keramika, práce s různými 

materiály
-  kde: Sportcentrum – DDM, Vápenice 9, Prostějov, keramic-

ká dílna 
- vstupné: 20 Kč/dítě
- s sebou: přezůvky, převlečení
- bližší informace: M. Koudelková, telefon: 582 344 125.

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Barvy podzimu
 
- vernisáž výstavy oceněných prací v galerii „Na schodech“ 
- kdy: v pondělí 29. ledna od 16.30 do 17.30 hodin 
- kde: v divadelním sále ve Sportcentru – DDM na Vápenici 
9 v Prostějově 

POSLEDNÍ   VOLNÁ   MÍSTA!!!

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže

pořádá pro děti a rodiny s dětmi od 11. do 17. února 2007

zimní lyžařský tábor  

HORNÍ BEČVA - HOTEL HIT
O místě pobytu: rekreační středisko hotel HIT se nachází 
v jedné z nejkrásnějších lokalit Moravskoslezských Beskyd 
v katastru obce Horní Bečva.

Lyžování:  Upravované tratě pro sjezdové i běžecké lyžování. 
Hotel je umístěn přímo v lyžařském areálu, cca 100 m od hote-
lu je sjezdovka.
Informace na www.skiarealsolisko.wz.cz
    
Ubytování: evropského standardu ve dvou, tří a čtyřlůžkových 
pokojích s možností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny 
sociálním zařízením s WC, sprchovacím koutem a umyva-
dlem. Je možné využívat bazénu v hotelu Kahan, kde bude 
ubytovaná část naší skupiny

Termín:   odjezd v neděli 11. února, 
návrat v sobotu 17. února. 

Doprava: autobusem.

Strava: plná penze včetně nápojů (snídaně, oběd, večeře).
             
Lyžařský instruktor – (výuka lyžování pro začátečníky a zdo-
konalování pro pokročilé) je zajištěn po celou dobu tábora. 

Cena: děti  i dospělí 2 900 Kč. 

Závazné přihlášky a zálohu ve výši 1 500 Kč/osoba je 
nutné odevzdat ve Sportcentru nejpozději do 20. ledna.

Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297          
                    e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

 Kunčice   27. ledna s lyžařskou školičkou
 Pustevny   3. března
 Bílá nebo Praděd   31. března

Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. 
 Informace budou doplněny aktuálně před každým lyžařským 
zájezdem.

Doprava: autobusem.
Sraz: na hlavním nádraží v Prostějově v 6.45 hodin, odjezd 
v 7.00 hodin. 
Návrat: mezi 18. až 19. hodinou na hl. nádraží.

Cena dopravy: 170 Kč (Praděd 200 Kč).

Pedagogický dozor pro děti zajištěn.
Lyžařská školička s instruktorem bude probíhat v Kunči-
cích, vždy do 14 hod. (smluvní cena permanentky 120 Kč dítě 
do 10 let, 180 Kč dospělí/den.

Závazné přihlášky a platby nejpozději do: 15. 1., 19. 2., 19. 3.

Informace:   Sportcentrum – DDM, Mgr. Tereza Zajíčková,  
tel. 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen-
trumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz

SUPER   LYŽOVÁNÍ pro děti i dospělé

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže                                        
pořádá od 11. do 16. března 2007

zimní ozdravný tábor s lyžováním
v Západních Tatrách - Roháčích

O místě pobytu: horská  oravská vesnička Habovka umístěná 
v Západních Tatrách – Roháčích. Orava se vyznačuje především 
svou krásnou, civilizací téměř nedotčenou přírodou. Celá oblast je 
bohatá na přírodní teplé sírové prameny, na nichž jsou postaveny 
termální koupaliště. 

Lyžování: v Habovce je několik lyžařských vleků s umělým 
zasněžováním.  Délka svahů 400 – 1 000 metrů s různými stupni 
obtížností. 
SPÁLENÁ DOLINA – lyžařské středisko.
Lyžařské tratě dlouhé 500 – 1 800 metrů  s umělým zasněžováním 
umístěné pod nejvyšší horou Západních Tater Ostrým Roháčem.   

Ubytování: dvou až pětilůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením v soukromém penzionu v obci Habovka, okres Dolný 
Kubín, Slovenská republika. Penzion je vybaven lyžárnou, spole-
čenskou místností s televizí, videem, na každém patře je vybavená 
kuchyňka s lednicí a mikrovlnou troubou.

Termín:  odjezd v neděli ráno (5 dní lyžování), návrat v pátek večer.  
Doprava: moderním autobusem s klimatizací a videem.
Strava: plná penze včetně  nápojů (snídaně, balíček na sjezdov-
ku, večeře), možnost občerstvení v bufetu na sjezdovce (na vlastní 
náklady).

Cena:   děti i dospělí 3 700 Kč. 
Cestovní pojištění a doprava ke sjezdovkám je v ceně! Doprava 
k termálnímu koupališti Oravica se doplácí na místě. 

Závazné přihlášky a zálohu ve výši 1 800 Kč na osobu je 
nutné odevzdat ve  Sportcentru nejpozději do 25. ledna 2007.

Informace:  Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297,
        e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz. 

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
pořádá pro děti i dospělé jednodenní lyžařské zájezdy

11. ledna    6.00 - 7.00 hodin 1/2 bazénu 
 13.00 - 14.00 hodin 
12. ledna 6.00 - 8.00 hodin 
 (od 6 do 7 hodin 1/2 bazénu)
 12.00 - 18.00 hodin  
13. ledna 11.00 - 20.00 hodin 
14. ledna 10.00 - 18.00 hodin  
15. ledna 19.00 - 22.00 hodin 
16. ledna 6.00 - 7.00 hodin 1/2 bazénu  
      13.00  - 15.00 hodin  
      (od 13 do 14 hod. 1/2 bazénu)

17. ledna  6.00 - 7.00 hodin 1/2 bazénu   
            11.00 - 17.00 hodin                  
        19.00 - 22.00 hodin
18. ledna 6.00 - 7.00 hodin 1/2 bazénu 
 13.00 - 14.00 hodin 
19. ledna 6.00 - 8.00 hodin 
  (od 6 do 7 hodin 1/2 bazénu)
        12.00 - 18.00 hodin 

20. ledna 11.00 - 20.00 hodin 
21. ledna    10.00 - 18.00 hodin  

Provoz městských lázní 


