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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

Hmyz okolo nás
Kdy: v pondělí 19. února 2007 v 16.30 hodin
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov

Výstava akvarelů a kreseb zobrazujících rozmanitost a krásu zástupců našeho hmyzu. 
Prostějovský autor Aleš Laštůvka je ilustrátorem odborných publikací.

Volná křídla
Kdy: ve středu 21. února 2007 od 17.30 hodin 
Kde: v Ekocentru Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov

Beseda s ornitologem Zdeňkem Vermouzkem. Dlouhodobý program „Volná křídla“ 
se dotýká problémů soužití ptáků a lidí a omezuje negativní dopady lidské činnosti na 
ptactvo. Ptačí kriminalita - způsoby, důvody a následky pronásledování ptáků, co dělat 
v případě podezření, otrávené návnady (10 otrávených orlů jen v minulém roce), kdo, 
čím a proč tráví, jak poznat otráveného ptáka, nebezpečí pro lidi, vypsaná odměna za 
dopadení travičů a množství dalších zajímavých ornitologických informací.

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

Keramika
Kdy: v pátek 25. února a 9. března 2007, vždy od 16 hodin
Kde: v Ekocentru Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov

25. února - Výroba keramiky – výroba drobných dekorativních předmětů nejen 
s velikonoční tématikou. Každý, kdo rád tvoří, si může vyzkoušet práci s hlínou, vymo-
delovat vlastního velikonočního beránka nebo jinou dekoraci.

9. března -  Glazování a dokončení výrobků. 
Pracovní oděv s sebou.  Vstup volný.

Zimní výprava za bobry
Kdy: v sobotu 26. února 2007 
Kde: v 9.20 hodin sraz na hlavním nádraží v Prostějově, odjezd vlakem v 9.29 hodin.

Pojeďte s námi na zimní vycházku s odborným povídáním o životě bobra a hledáním 
jeho pobytových znamení. Podíváme se do bobří jídelny, na bobří polohrad, propadlé 
staré nory, ale i nory nové, ohryzy…. 

Odjezd vlaku přes Kostelec n. H. a Senici n. H. do stanice Olomouc – Řepčín v 9.29 
hodin. Předpokládaný návrat v 15 hodin.

Slavnostní otevření stálé výstavy, 
věnované stoleté historii Národního 
domu, proběhne 24. ledna 2007. Na 
osmi panelech je stručně zobrazeno dění 
kolem stavby Národního domu, který je 
významným dílem.../viz tajenka/. 

Použité výrazy: AFÉRA, AFRI-
KA, BAKELIT, DATLE, DISKETA, 
DODÁVKA, DRÁHA, DRAMA, 
EFEKT, HESLO, HOUSLE, KADI-
DLO, KAKAO, KAMENÍK, KNIHA, 
KRÁLOVNA, LETADLO, LOKNA, 
MAKOVICE, MORÁLKA, ŇADRO, 
OKOLÍ, OKÝNKO, OPERACE, OPE-
RETA, PARODIE, PLOŠKA, POLO-
HA, POPELKA, POTLESK, POTRA-
VA, PRIOR, RECESE, RETORTA, 
REŽIE, ROMEO, SKOBA, SKOKAN, 
STATEK, STROMEK, TVAROH, 
TRABLE, VÁNOCE, VÝŠKA.  

  Autor: Ing. Bohdan Kousal
Tajenka minulého čísla zní KRES-

BY, FOTOGRAFIE, AKVARELY 
A MALBY.

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!

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 únoru tyto akce:

SPORTCENTRUM – DDM  PROSTĚJOV ve spolupráci se vzdělávací agenturou Vrespo pořádá

zimní tábor s přípravou k přijímacím zkouškám (matematika, český jazyk).
Tábor je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v přípravě na přijímací zkoušky  (9. ročník a 5. ročník základních škol) a  dalším 

zájemcům o pobyt na zdravém vzduchu, sport a zábavu. (V případě zájmu se tábora mohou zúčastnit i rodiče.)

Termín: 12. –17. února 2007 
Místo: RS Křižanov (Velké Meziříčí)
Program:  
 Dopoledne   8.00 - 11.30 hodin - výu-
ka, testy, SCIO testy
Odpoledne
 13.00 - 16.30 hodin - lyžování, hry 
v terénu, turistika, plavání (dle počasí)
17.00 – 18.30 hodin - večeře, 
individuální výuka
Večer 
20.00 – 21.30 hodin - společný pro-
gram, osobní volno
Cena : 2 400 Kč. 
 V ceně je zahrnuta doprava, ubytová-
ní, plná penze, pitný režim, výukové 
materiály.  
Výuku zajišťují kvalifi kovaní peda-
gogové.
Kontakt:    
 Mgr. Leo Skládal, telefon: 605 239 789, 
e-mail: leo.skladal@seznam.cz

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

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

 Bruslení veřejnosti 
na zimním stadionu  

27. 1. 17.45 – 19.45 hodin
28. 1. 10.30 – 12.30 hodin 

Provoz městských lázní 
25. 1.  6.00 –   7.00 hodin    1/2 bazénu 
 13.00 – 14.00 hodin       

26. 1. 6.00 –   8.00 hodin 
 (od 6.00 do 7.00 hodin  
 1/2 bazénu )
 12.00 – 18.00 hodin  
27. 1. 11.00 – 20.00 hodin 
28. 1. 10.00 – 18.00 hodin  
29. 1. 19.00 -  22.00 hodin 
30. 1. 6.00 -    7.00 hodin    1/2 bazénu  
            13.00  - 15.00 hodin  
  (od 13.00 do 14.00 hodin  
 1/2 bazénu)

31. 1. 6.00 -    7.00 hodin     1/2 bazénu   
 11.00 – 17.00 hodin                  
 19.00 – 22.00 hodin
1. 2. 6.00 -    7.00 hodin     1/2 bazénu 
 13.00 – 14.00 hodin 
2. 2. 6.00 – 11.00 hodin 
 (od 6.00 do 7.00 hod.  
 1/2 bazénu)
 12.00 – 18.00 hodin 
3. 2. 11.00 –  20.00 hodin 
4. 2. 10.00 –  18.00 hodin  

Vernisáž výstavy

Přednáška

Dvoudílná tvořivá dílna

Exkurze

Pořadatel tábora:     Sportcentrum DDM, odloučené pracoviště Vápenice 9, Prostějov

Termín:    12 –17. 2. 2007                     Místo konání:    RS Křižanov

Účastnický poplatek:     2 400  Kč 

Jméno a příjmení dítěte: .........................................................................................................

Datum narození: ...................................................................................................................... 

Bydliště: ....................................................................................... PSČ: ..................................

Kontaktní adresa a telefon:  ...................................................................................................

...................................................................................................................................................

Přihláška na dětský tábor  

Změna v provozní době je pouze 
v pátek v MC Dvořákova. Broučci mají 
otevřeno až od 9.45 hodin, protože od 
8.30 do 9.30 hodin probíhá Cipískova ško-
lička pro přihlášené děti (ta se současně 
koná i v pondělí v MC Sídliště svobody).

Nejbližší program Mateřského 
centra Cipísek

26. ledna -  MC Dvořákova ulice 
- odpoledne Regionální volební setká-
ní členů sítě Mateřských center v ČR 
(běžný provoz MC bude pouze do 9.30 
hodin, takže se bude konat pouze Cipís-
kova školička). 

Přednášky:
24. ledna  v 10 hodin v MC Sídliště 

Svobody - Péče o dětské zuby
- přednáška v rámci projektu Zdravé 

město Prostějov 

Program mimi-klubu - ve středu 
od 13 do 15 hodin v MC Dvořákova

- každá lichá středa- laktační poradna
- 7. února -  přednáška o dětské kosme-

tice Bubchen
- 21. února -  přednáška o nošení dětí 

v šátku

Kromě běžného programu probíhají 
další aktivity pro maminky, jako je ang-
ličtina v MC Sídliště Svobody a kurz 
Zaměstnej sám sebe a pro děti Cipískova 
školička -  poprvé bez mámy.

Mateřské centrum Cipísek také připra-
vuje na celý měsíc únor oslavu svých 
osmých narozenin. V jejím rámci se 
uskuteční mimo jiné 19. února v před-
náškovém sále Národního domu karne-
val ( vstupenky budou v omezeném počtu 
v prodeji v MC od konce ledna.

Akce Mateřského centra Cipísek 
na konec ledna a na únor 2007

SPORTCENTRUM  - dům dětí a mládeže
pořádá od 15. do 24. června 2007 

Místo pobytu:     Poměrně málo známá oblast s divokým členitým pobřežím  leží 
v jižní části Kampánie, zhruba 160 km pod Neapolí.

                Cilentské pobřeží je proslulé zejména překrásnými písečnými 
i  oblázkovými plážemi, které jsou ohraničeny skalnatými útesy. 
Letovisko Marina Di Camerota je obklopeno táhlým úbočím 
Apenin a Tyrhénským mořem. Základy města a místního přístavu 
vznikly již v 7. stol. před n. l. během řecké kolonizace.

Ubytování:        Camping CAPO je uzavřený areál blízko písečné i oblázkové 
                          pláže. Ubytování je zajištěno v karavanech pro 4 – 5 osob.
                           Každý karavan má plátěný přístřešek, vybavený kuchyňský 

kout a zahradní nábytek. Sociální zařízení je společné v kempu. 
K vybavení areálu patří recepce, diskotéka, minimarket. Vzdále-
nost k pláži cca 100 metrů, do centra městečka 1,7 km.

                          Nutné vlastní povlečení!

Strava:             polopenze (česká kuchyně), včetně pitného režimu.

Cena:                5 500 Kč.

Cena zahrnuje:   7x ubytování v karavanech (pobyt od soboty do soboty), autobuso-
vou dopravu, stravu – polopenzi, služby delegáta v místě pobytu,             

                            pojištění CK proti úpadku.           

Cena nezahrnuje:  cestovní pojištění. Každý účastník si zajišťuje cestovní pojištění sám. 

Pedagogický dozor a program pro děti zajištěny!

Závazné přihlášky a zálohu ve výši 2 800 Kč/osobu
 je třeba odevzdat ve Sportcentru - DDM do  28. února 2007!

Bližší informace:  Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 739 141 103,  
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz.

ozdravný tábor u moře pro děti, mládež a rodiče  

 Jižní Itálie 
Cilentské pobřeží – Marina Di Camerota

Camping CAPO GROSSO

Sportcentrum DDM, 
Vápenice 9, Prostějov 

pořádá

Jarní prázdniny s námi aktivně!

Termín: 12. – 16. 2. 2007.
Denně:  od 9 do 15 hodin.
Program: podle zájmu dětí, věku 
a počasí: klubová činnost, PC hry, 
internet, stolní tenis, el. šipky, hry 
v tělocvičně, keramika, výrobky 
z kůže, fotografování v přírodě + zpra-
cování digitálního fota v PC, střelba ze 
vzduchovky. 
Poplatek: 40 Kč na den bez zajištění 
stravy.
Přihlásit se je možné na jednotlivé 

dny i na celý týden. 
Informace a přihlášky: Sportcentrum 
DDM, Vápenice 9, Prostějov, telefon 
582 345 503, 774 331 363, e-mail: 
korela.klub@email.cz

Termín pro odevzdání přihlášek
a zaplacení poplatku: do 7. 2. 2007.

Osmisměrka


