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Ohlédnutí za akcemi 
ke Dni bez aut 

Poděkování 
za výstavbu 

dětského hřiště 
v Krasicích

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vašim pro-

střednictvím všem zainteresovaným vyjá-
dřil poděkování za vybudování dětského 
koutku v Prostějově – Krasicích. Před 
dvěma roky jsem Vás požádal o zřízení 
dětského hřiště v lokalitě s novou výstav-

bou bytových domů v Krasické ulici. 
Vyjádřil jsem tehdy prosbu i za ostatní 
rodiče s malými dětmi, které si v dostup-
né vzdálenosti neměly kde hrát. Ve druhé 
polovině letošních prázdnin se malé děti 
dočkaly. Po dlouhém očekávání byl ote-
vřen oplocený dětský koutek s herními 
prvky a přístupovým chodníkem. Z reak-
cí dětí, jejich rodičů a počtu hrajících si 
ratolestí je vidět, že záměr byl dobrý. Ještě 
jednou děkuji.   Marek M.

Nejdříve velký šok z policejní hlídky, která zastavila  v pátek 21. září před 
ZŠ v ulici E. Valenty žáka 9. třídy Bernarda Boška , poté obrovská radost. 
O co šlo? Podobně jako loni i letos  věnovalo v rámci Dne bez aut Zdravé 
město Prostějov nové jízdní kolo žákovi, který přijel do školy jako první  
na kole s  cyklistickou přilbou na hlavě. „Tentokrát jsme hlídkovali před 
základní školou v ulici E. Valenty. Klučina se nejdříve asi necítil moc jistě, 
když  ho městští strážníci zastavili, potom jsme mu to ale zcela jistě vyna-
hradili. Z nového kola měl opravdu velkou radost,“  vylíčil situaci místosta-
rosta Vlastimil Uchytil, politik Zdravého města.    Foto: J. Gáborová 

Součástí pátečních akcí pořádaných u příležitosti Dne bez aut, který připa-
dl na sobotu 22. září, byl i tradiční běh pro handicapovanou mládež a děti 
z I. stupně prostějovských základních škol na náměstí T. G. Masaryka. Sou-
těž letos odstartovali svým během společně s dětmi místostarostové Alois 
Mačák a Vlastimil Uchytil.  Foto: Y. Pudilová  

Nejen exkluzivní historické vozy, ale 
také stovky jejich obdivovatelů zaplnily 
v sobotní podvečer 22. září náměstí T. G. 
Masaryka. Do Prostějova dorazila histo-
rická vozidla jako do druhé ze tří cílových 
zastávek v rámci 444 kilometrů dlouhé 
trasy druhého ročníku projektu Trofeo 
Niké Moravia 2007 odstartovaného letos 
21. září v Jeseníku a zaměřeného na pod-
poru turistického ruchu v České republice. 
Do čela kolony „veteránů“ se stejně jako 
loni postavil čestný prezident projektu Ka-
rel Loprais s Tatrou Dakar.  Místostarosta 
Pavel Drmola „odmávnul“ nejen příjezd 
„vedoucího jezdce“ na náměstí před rad-
nicí, ale i všech vozidel, která Tatrovku 
následovala.  

 „Nejen s ohledem na stovky nadšenců, 
kteří před radnicí obdivovali téměř tři 
desítky historických vozidel, jsme rádi, 
že se nám podařilo dojednat, aby právě 
v Prostějově končila druhá etapa spanilé 
jízdy veteránů,“ uvedl místostarosta Dr-
mola. 

„Součástí celé akce byly vedle spa-
nilé jízdy i doprovodné programy ve 
významných městech na trase, tedy 
i v Prostějově, jejichž cílem bylo upozor-
nit návštěvníky na jednotlivá turisticky 
zajímavá místa nacházející se na území 
kraje,“ dodal  Pavel Drmola. 

Jedním z vozů, které budily zaslouženou 
pozornost, byl i sporťák značky MG. 
„Tato značka se se vyráběla v letech 1955 
– 1962 v Anglii. Vůz jsem díky svému ka-
marádovi objevil před osmi lety ve stodole 
jeho tehdejšího majitele. Šlo o vrak, který 
byl sice pojízdný, ale zato mu mimo jiné 
kompletně chyběl interiér,“ uvedl současný 
majitel vozu Jiří Uvízl z Plumlova. 

„Vůz jsem renovoval dva roky, a to 

doslova do šroubku. Interiér vyrobili 
převážně podle fotek z celosvětového 
setkání majitelů vozů této značky v an-
glickém Silverstonu prostějovští čalouníci, 
manželé Hradilovi,“ prozradil Jiří Uvízl. 

Nejstarší byl vůz Wikov 7/28 z roku 
1930. Jeho majitel Josef Zemánek prozra-
dil, že historický skvost koupil zhruba 
před čtvrt stoletím jako zcela nepojízdný 
vrak. „Protože však jde o prostějovský 
výrobek a já jsem Prostějovák, postupně 
jsem jej zrenovoval,“ dodal. 

Jeepp Willis byl doslova magnetem 
i pro děti, které se souhlasem majitele Ja-
romíra Orsága z Veteran Military Vehicle 
Olomouc neváhaly usednout za volant 
vozu, který se zúčastnil bojů o Normandii. 
„Jeepp, který do 50. roku minulého století 
používala naše armáda a následujících pět 
let Červený kříž, se mi podařilo získat před 
zhruba 11 lety prostřednictvím inzerátu,“ 
prozradil Orság.   Text a foto Y. Pudilová 

Náměstí T. G. Masaryka zaplnila historická vozidla
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