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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

Pudilová,

Ve středu 12.  září přijal starosta města 
Jan Tesař 15 úspěšných tanečníků Taneční 
školy Hubený Prostějov. Tanečníci dětské, 
žákovské a mládežnické kategorie dosáhli 
v uplynulém období významných světo-
vých ocenění. Přijetí, ze kterého je i náš 
snímek, se uskutečnilo v zasedací míst-
nosti radnice v prvním patře.   (jg) 

Taneční škola Hubený v datech

Škola byla založena v roce 1992. Je čle-
nem Českomoravské taneční organizace. 
Je zaměřena na disko dance a hip hop, dis-
ciplíny sólo, duo, malá skupina, formace, 
to vše ve třech věkových kategoriích (děti, 
junioři a hlavní věková kategorie). 

Školu každoročně navštěvuje zhruba 
150 dětí, což za 16 let působnosti činí 
kolem 2 400 dětí. 

V roce 1996 získala první titul Mistra 
Evropy, o tři roky později první tituly 
Mistrů světa. Dosud získali tanečníci 35 
titulů Mistrů Evropy a 25 titulů Mistrů 
světa. Taneční škola Hubený se může 
pochlubit také téměř nekonečnou sbírkou 
titulů vicemistrů Evropy, vicemistrů světa, 
fi nalistů Mistrovství Evropy a Mistrovství 
světa a každoročním několikanásobným 
oceněním Mistrů České republiky. 

V roce 1999 byla poprvé vyhlášena nej-
úspěšnější taneční školou Českomoravské 
taneční organizace roku, čtyřikrát byla 

vyhlášena „Peckou roku“, tedy tanečním 
souborem, který dosáhl v daném roce nej-
více domácích i zahraničních fi nálových 
ocenění za léta 2003 – 2006. 

V loňském roce bylo při této škole 
založeno občanské sdružení Kdo sportuje, 
nezlobí, jehož cílem je podpora činnosti 
sportu, zejména tanečního, a tanečních akti-
vit. Sdružení se zaměřilo na podporu taneč-
níků Taneční školy Hubený účastnících se 
zejména mezinárodních tanečních soutěží.

Taneční škola se také účastní růz-
ných společenských a kulturních aktivit, 
vystoupení na společenských událostech, 
jako jsou plesy, fi remní akce, hip hopo-
vá vystoupení na sportovních soutěžích. 
Spolupracuje při módních přehlídkách 
i s některými fi nalisty soutěže Česko hledá 
Superstar - např. s Filipem Jankovičem.

 Barbora Vrtalová, občanské 
 sdružení Kdo sportuje, nezlobí

je věnována  35. výročí tragické doprav-
ní nehody na nechráněném železničním 
přejezdu v Bulharské lidové repub-
lice, při které zahynulo 11 příslušní-
ků Armádního sportovního družstva 
parašutismu. Příslušníci Armádního 
sportovního družstva se účastnili VI. 
mistrovství spřátelených armád  a jeli 
na letiště v Kondofrei, aby pokračovali 
v závodě.

Zahynuli - Jaroslav Jehlička, Josef 

Pospíchal, Václav Kumbár, Luboš 
Majer, Stanislav Blažej, Jaroslav Svo-
boda, Jiří Stárek, Miloš Krška (vedoucí 
delegace), Jaroslav Havránek, Oldřich 
Varmuža, František Sležuk. Přežili 
pouze Bedřich Chudoba a Ivan Hoššo 
(v současné době je reprezentačním tre-
nérem žen České republiky). Muzeum 
na této výstavě spolupracuje s Armád-
ním sportovním oddílem DUKLA para-
šutismu a Technickým muzeem v Brně.

Výstavy v Muzeu Prostějovska v Prostějově

Výstava Armádní sportovní 
družstvo parašutismu až 

do osudného 21. září 1972 

je  Operace Enduring Freedom II 2006 
a mise ISAF-PRT 2005-2007. Návštěv-
níci se seznámí se zahraničními misemi 
prostějovských útvarů - 601. skupina 
speciálních sil generála Moravce a 102. 
průzkumný prapor generála Karla Paleč-
ka.

Výstava je koncipována tak, aby se 
návštěvník seznámil se samotnou zemí 
- jsou zde uvedeny základní zeměpisné 
údaje, i s úkoly, které vojáci plní. Sou-
částí výstavy bude také např. oděv míst-
ních mužů a žen, který si vojáci přivezli 
apod. 

Součástí výstavy Zahraniční mise 
Armády České republiky v Afghánistánu

Také do Prostějova dorazila jedineč-
ná výstava fotek z celosvětového setkání 
skautů a skautek jamboree, které proběhlo 
na přelomu července a srpna v anglickém 
Essexu. Mezi 40 000 účastníky 21. svě-
tového jamboree bylo také pět účastníků 
z Prostějova. 

„Na jamboree jsem se seznámila se 
skauty z Palestiny. Hráli jsme společně hry 
a obnovili náš skautský slib. Líbilo se mi, 
že lidé z celého světa spolu kamarádí, že 
se můžeme spolu dohodnout a protréno-
vala jsem si angličtinu,“ říká o jamboree 
šestnáctiletá Jana Vytásková z Prostějova. 

Tři desítky velkoformátových barev-
ných fotografi í, díky kterým můžete nasát 
atmosféru největšího setkání mladých 
lidí, které spojují skautské hodnoty, jsou 
vystaveny ve foyer kina Metra od 15. září. 
Výstava potrvá do 4. 10. 2007. 

Českou republiku reprezentovalo 
285 skautek a skautů. Ti, kteří na jambo-
ree nejeli, vyrobili pro účastníky pohledy 

se svými adresami. Mohou se tak těšit na 
zprávu od skautů z různých koutů země-
koule od Senegalu přes Thajsko či Aljašku 
až po Chile.

Junák – svaz skautů a skautek má 
46 tisíc členů a je největší organizací dětí 
a mladých lidí v ČR. Čtyři tisíce dospě-
lých pracují jako vedoucí skautských 
oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné 
činnosti. Činnost dospělých ve skautingu 
činí za rok minimálně dva miliony hodin 
dobrovolnické práce.

Skauting je největší výchovné hnutí pro 
děti a mládež na světě. Hlásí se k němu 
cca 40 milionů dětí a mladých lidí z téměř 
všech zemí světa. Skauting chybí pouze 
v šesti státech světa: v Andoře, Číně, na 
Kubě, v Severní Koreji, Laosu a v Barmě. 
Vznikl v roce 1907 v Anglii, odkud se 
rychle rozšířil do pěti kontinentů.

V srpnu 2007 oslavil skauting sté výročí 
svého vzniku. Za tu dobu prošlo skautský-
mi oddíly na půl miliardy lidí. 

Nasajte v kině atmosféru celosvětového 
setkání čtyřiceti tisíc skautů

Podzimní burza oblečení a obuvi v MC Dvořákova  
(MC Sídliště Svobody je v těchto dnech uzavřeno.)
Příjem zboží: pátek 21. září 9 - 17hod., pondělí 24. září 9 - 12 hod.
Prodej zboží: úterý 25. září 9 – 17 hod., středa 26. září 9 - 12 hod.
Vracení zboží: čtvrtek 27. září 9 -17 hod. 

Volná místa v kroužku Hrátky s pohádkou 
Po děti od 3 let. Informace a přihlášky v MC Sídliště Svobody, tel .602 364 868 (8.30 

- 12.00 hod.).

Mimiklub  
V MC Dvořákova - středa od 13 do15 hod.
Od října každou lichou středu laktační poradna. 
Možnost zapůjčení odsávaček mateřského mléka (kdykoliv v provozní době dle 

domluvy v MC Dvořákova, tel.: 602 364 874).

Mateřské centrum Cipísek
Pracoviště: MC Dvořákova, tel. 602 364 868, MC Sídliště Svobody, 

tel. 602 364 874,  mcprostejov@centrum.cz, www.mcprostejo.goo.cz 

Taneční škola Hubený „dotančila“ ke starostovi města

Přijetí úspěšných tanečníků

Zábavné soutěžní odpoledne 
Vítej podzime

Sobota 22. září 2007 
od 14 do 19 hodin. 

 Trasa po fáborkách v lesoparku 
Hloučela.

Start a cíl:  areál stáje Cavalo.
 
Soutěže a hry pro děti:
• modelování z keramické hlíny
• hledání zvířátek
• pavoučí síť
• překážková dráha
• poznávání přírody

Drobné odměny všem soutěžícím.

Nabídka Sportcentra DDM, odloučeného pracoviště Vápenice

Zábavné soutěžní odpoledne 
Velká drakiáda

Sobota 13. října 2007 od 14 hodin.
Sraz na poli u stáje Cavalo.

Startovné zdarma.
• Zápis modelů do soutěže od 14 hodin.
• Hodnocení letů průběžně.
• V 16 hodin vyhlášení vítězů, předání cen.
• Rádiem řízené modely letadel.
•  Ukázka činnosti kroužku leteckých 

modelářů.
•  Nabídka kroužků pro děti na školní 

rok 2007/08.
Prvních 100 soutěžících obdrží kera-

mického dráčka a účastnický list.
Zvláštní cena pro draky vlastní výroby!

Keramická dílna pro veřejnost
KERAMIKA PRO RADOST 

Od října 2007 každou  středu od 15 do 
18 hodin  a pátek od 15 do 16 hodin.

• Modelování dle vlastní fantazie.
• Nabídka šablon, předloh a pomůcek.
• Práce na hrnčířském kruhu.
• Různé druhy hlín.
• Barevné engoby.
• Povrchová úprava burelem.
• Výběr z barevné škály glazur.
• Použití skla a perliček.
• Výpal keramiky vyrobené na akci.
• Odborná rada.

Děti: 20 Kč/hod. dospělí: 40 Kč/hod.
Přezůvky a převlečení s sebou!

Přijímáme dívky i chlapce 
všech věkových skupin do hanáckého 

folklórního souboru Mánes

Pravidelné schůzky ve Sportcentru-
DDM, Vápenice 9, Prostějov, pondělí 
a středa.

Mladší děti od 5 let v 16.00 hod., mlá-
dež od 10 let + pokročilí v 17.00 hod.

Nabízíme veselý návrat k tradici v lido-
vých písních, tancích a zvycích v příjem-
ném prostředí.

Zápisné 300 Kč na školní rok.

Nabídka nových zájmových útvarů 
na školní rok 2007/2008

Angličtina hrou
pro děti 6 – 8 roků
300 Kč na rok
Rekreační sporty
stolní tenis 
softtenis
badminton
8 – 18 roků
300 Kč na rok

Informace: Mgr. Marta Kmoníčková
Tel: 582 345 503
Mob: 605 239 789
E-mail: korela.klub@email.cz

Vyhlášení výtvarné soutěže
BARVY PODZIMU

Určeno: pro  MŠ, ZŠ, víceletá gymná-
zia, ZUŠ, výtvarné kroužky a jednotlivce 
prostějovského regionu.

Cílem akce  je zapojit děti do výtvar-
ného zpracování nastávajícího ročního 
období.

Téma soutěže:  
a) Podzimní příroda, příprava zvířátek 

k zimnímu spánku.
b) Hry dětí, podzimní práce a činnosti 

(pouštění draků, česání ovoce, polní prá-
ce).

c) „Podzimníček“ – fantazijní stvoření.

Kategorie:  
1)  MŠ      
2) 1. a 2. třída ZŠ
3) 3. a 4. třída ZŠ
4) 5. a 6. třída ZŠ a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií
5) 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající roční-

ky víceletých gymnázií
6) speciální školy
                 
Formát: maximálně A2.
Technika zpracování: kresba, malba, 

grafi ka a keramika.
Označení prací: jméno autora, věk 

autora, třída, škola.
Na obálku uveďte e-mailovou adresu 

školy pro zaslání výsledkové listiny!
Termín odevzdání prací: do 30. 11. 

2007.
Adresa: Sportcentrum DDM, Vápenice 

9, 796 01 Prostějov. 

Došlé práce budou posouzeny odbornou 
porotou. Z vítězných prací bude vytvořena 
výstava v Galerii na schodech ve Sport-
centru-DDM, Vápenice 9, Prostějov. 

Autoři nejlepších prací budou odměně-
ni.

Po ukončení výstavy lze zaslané práce 
vyzvednout v klubu Korela.

Bližší informace: telefon 582 344 125, 
Bc. M. Koudelková.

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, Město Prostějov
a mediální partner„ RÁDIO HANÁ „ pořádají

v sobotu 20. října v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově 

9. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan
   
   Kategorie soutěže:
   1. věk 4 - 7 let
   2. věk 8 - 12 let
   3. věk 13 - 15 let
   4. duo, trio: věk 4 - 15 let
   5. absolutní vítěz.

Začátek v 8.00 hodin. Vstupné dobrovolné

Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. října 2007 na adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26.

Tel./ fax: 582 370 201, mobil 602 740 978, 
e-mail: mobo@quick.cz nebo  bob.moudry@quick,cz.

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám.
K dispozici je přehrávač CD, MD, klávesy Yamaha PSR 550.

Tuto akci podporují: 
Město Prostějov, Olomoucký kraj, Vandenberg, Skanska DS, a. s., Brno, 

FTL Prostějov.


