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Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 50 000 Kč Svazu vodáků 
ČR, klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, 
na podporu činnosti v raftingu (účast na 
republikových a mezinárodních závo-
dech),

2. ve výši 9 000 Kč Loutkovému diva-
dlu STAROST, Wolkerova 4, na podporu 
činnosti (energie, kostýmy, programy, ces-
tovné, materiál),

3. ve výši 10 000 Kč Galerii 2002, 
Hlaváčkovo nám. 1, Prostějov (sdružení 
fyzických osob ing. Zdeněk Rolný a ing. 
Pavel Snášel) na uspořádání výstavy 
výtvarných děl Jiřího Suchého v Měst-
ském divadle v Prostějově (realizace 
a propagace),

4. ve výši 30 000 Kč SK Prostějov, 
horolezeckému oddílu, Sportovní 1, na 
údržbu horolezecké stěny.

5. ve výši 50 000 Kč Volejbalovému 
klubu PVK Prostějov, Smetanova 10, na 
podporu mládežnického volejbalu a beach 
volejbalu  (poplatky, startovné, výchovné, 
cestovné, pronájmy, ubytování, sportovní 
vybavení, stravné, soustředění, preventiv-
ní zdravotní prohlídky),

6. ve výši 10 000 Kč Vojtěchu Kaprálo-
vi, bytem Seloutky, na Mistrovství Evropy 

IPSC 2007 ve Francii (přeprava, startovné, 
ubytování),

7. ve výši 10 000 Kč organizaci „Pro-
stějovští vozíčkáři“, Kostelecká 17, na 
sportovní aktivity,

8. ve výši 50 000 Kč sdružení Podané 
ruce, Francouzská 36, Brno, Kontaktní 
centrum Želva, Vrahovická 83, Prostě-
jov, na  zajištění  provozních a mzdových  
nákladů víceúčelového kontaktního centra 
Želva.

Rekonstrukce Sportcentra 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 5 milionů korun na 
IV. etapu rekonstrukce Sportcentra a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezerva 
pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova. 

Veřejná fi nanční podpora 
- Pavel Julínek

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků nerozdělené veřejné fi nanč-
ní podpory v kapitole 70 ve výši 40 000 
Kč Pavlu Julínkovi, bytem Prostějov, na 
fl orbalovou ligu, sálovou kopanou, silový 
trojboj (nájemné, ceny, občerstvení, roz-
hodčí).

Vybavení interiéru šaten velodromu

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 220 tisíc korun 
na vybavení interiéru šaten velodromu 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Rada města Prostějova na své 15. schůzi 
dne 14. 6. 2007 mimo jiné projednala: 

Veřejná fi nanční 
podpora 

z rozpočtu města 

Město Prostějov   přijímá do pracovního poměru
uchazeče na místa 

strážník Městské policie Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce 

strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
•  úplné střední vzdělání s maturitou
•  řidičský průkaz minimálně skupiny B
•  uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této práce
•  výhodou bydliště v Prostějově a okolí
•  výhodou zbrojní průkaz
•  znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících platových předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
• rizikový příplatek
• bezplatné výstrojní náležitosti
• příspěvek na stravování
• možnost sportovního vyžití

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč obdrží 
při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat 
na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele Libora Šebestíka.

„U Zborova naše vojsko poprvé vystou-
pilo v poli jako bojující jednotka. Tradice 
zborovská stala se programem našeho voj-
ska a všech, kdo pro toto vojsko pracova-
li.“   T. G. Masaryk 

V roce 1917 nebylo ještě zdaleka roz-
hodnuto o výsledku první světové války. 
Vojenská situace byla pro země Dohody 
krajně nepříznivá. Teritoriální zisky cen-
trálních mocností, především Německa, 
a revoluční události v Rusku, které zpo-
chybňovaly další účast této velmoci ve 
válce, vytvářely situaci, kdy politické 
úsilí profesora Masaryka, doktora Bene-
še a generála Štefánika potřebovalo nový 
podnět, který by zejména Ameriku, Fran-
cii a Anglii přesvědčil o oprávněnosti snah 
o vytvoření samostatného českosloven-
ského státu. 

Tímto impulsem byl manifest více než 
200 českých spisovatelů, kteří vyzvali 
členy Českého poslaneckého svazu, aby 
byli „pravdivými mluvčími svého náro-
da“ a zastali se „českých práv a českých 
požadavků způsobem nejrozhodnějším“. 
Čeští poslanci se pak 30. května 1917 
dožadovali v duchu návrhu Antonína 
Švehly „sloučení všech větví českosloven-
ského národa v demokratický stát český 
zahrnující i slovenskou větev národa“. 

Hlavním argumentem národních 
snah se měla stát čs. armáda 

bojující na straně Dohody a USA 

Československá emigrace, reprezento-
vaná především pařížskou Národní radou, 
mohla nyní vystupovat před světovou 
veřejností jako skutečný legitimní před-
stavitel smýšlení většiny národa. Hlavním 
argumentem Československé národní rady 
v čele s T. G. Masarykem se však měla stát 
existence československé armády, která 
by ve válce bojovala na straně Dohody 
a USA. 

Jednotlivé menší dobrovolnické jednot-
ky už prokázaly svoji statečnost v cizinec-
ké legii a ve výzvědných oddílech italské 
a ruské armády, ale rozhodným krokem 
k československé armádě měla být exis-
tence samostatné a velké jednotky, která 
by byla jako celek nasazena na frontě. 
Takovou taktickou jednotkou se měla stát 
československá střelecká brigáda v Rus-
ku. 

Ruské vojenské velení připravovalo 
v polovině roku 1917 velkou protině-
meckou ofenzívu. Nový ministr války 
Kerenskij osobně agitoval koncem května 

a začátkem června u frontových jedno-
tek pro přípravu této ofenzívy. Velitelem 
jihozápadní fronty, na které měly probíhat 
nejrozhodnější útočné boje, byl jmenován 
schopný a zkušený generál Brusilov. 

Čs. dobrovolníci žádali nasazení 
jejich brigády jako úderného oddílu  

 
Českoslovenští dobrovolníci žádali, aby 

jejich brigáda byla nasazena v této ofenzí-
vě jako úderný oddíl. Původně měla čes-
koslovenská brigáda pod velením ruského 
plukovníka Trojanova bojovat v rámci 
7. ruské armády, ale dalším rozkazem byla 
přidělena 49. armádnímu sboru 11. armá-
dy. Byl to zřejmě důsledek obav plukov-
níka Trojanova, že brigáda je nesourodý 
svazek složený z nejrůznějších jednotek, 
které nemají zkušenosti z útočných bojů 
(českoslovenští vojáci byli do té doby 
roztroušeni ve výzvědných oddílech u jed-
notlivých ruských divizí po celé frontě). 
Stejně tak bylo toto rozhodnutí pravdě-
podobně ovlivněno i faktem, že výzbroj 
armády byla nedostatečná, včetně mini-
málního počtu dělostřelectva. Původně se 
tedy předpokládalo, že brigáda zasáhne do 
bojů až v okamžiku, kdy sousední 6. a 4. 
fi nská divize prolomí nepřátelské pozice. 

Do konce června 1917 se jednotlivé čes-
koslovenské roty soustřeďovaly v prosto-
ru plánovaného útoku. Letní ofenzíva byla 
připravována v situaci, kdy velitelé rus-
kých jednotek měli oprávněné obavy, zda 
se jim podaří čelit úpadku bojové morálky 
ruských vojáků. 

Kdy dostaneme kulomety? 
Až si je ukořistíte! 

Úplně jiná situace byla mezi českoslo-
venskými dobrovolníky. I když si uvědo-
movali, že jsou nedostatečně vyzbrojení 
a mají málo munice - na dotaz vojáků 
1. pluku, kdy dostanou kulomety, jim veli-
tel brigády odpověděl: „Až si je ukořistí-
te“ - přesto bylo jejich bojové odhodlání 
vysoké. 

O postupujícím rozkladu a dezorgani-
zaci ruské armády svědčí i to, že česko-
slovenské pluky nedostaly z velitelství 
brigády ani z velitelství sboru, k němuž 
byly přiděleny, žádné konkrétní směrni-
ce k nadcházejícímu útoku. V této situaci 
vznikl plán a pojetí útoku, jehož autory 
byli poručíci Stanislav Čeček a Otakar 
Husák, pozdější generálové čs. armády. 
Oba velitelé přitom vycházeli z dosavad-

ních bojových zkušeností a návyků čs. 
dobrovolníků v průzkumných oddílech. 
Rozhodli se pro naprosto novou taktic-
kou zásadu – útok malých skupin o šesti 
až dvanácti mužích, které by samostatně 
pronikaly do nepřátelských postavení, při-
čemž by se vyhýbaly prostoru, jež bylo 
pokryto účinnou dělostřeleckou palbou 
protivníka. 

Tato taktika předpokládala iniciati-
vu, do určité míry samostatnost každého 
vojáka i možnost spolehnout se jeden na 
druhého. A právě zde se projevila síla čes-
koslovenských vojáků – v jejich vysoké 
bojové morálce. 

Průchody v zátarasech vytvářeli 
za cenu těžkých ztrát pěšáci 

Předpokladem úspěšného útoku bylo 
prolomení a rozbití nepřátelských zátarasů 
a drátěných překážek. Protože v době úto-
ku nebylo k dispozici silné dělostřelectvo, 
museli tento nebezpečný a riskantní úkol 
plnit pěšáci, kteří ručními granáty vytvá-
řeli za cenu těžkých ztrát průchody v záta-
rasech 

U Zborova bojovali vojáci I., II. a III. 
praporu 1. střeleckého pluku, I. prapor 
2. pluku (když II. prapor, který byl na roz-
díl od ostatních dobrovolnických jednotek 
tvořen mobilizovanými vojáky, odmítl 
zaujmout pozici v první linii) a I. prapor 
3. pluku.

Den D nastal 2. července 
1917 v 8.45 hodin 

Den D nastal 2. července 1917. V 8.45 
hodin vyrazila do útoku sousední 4. fi nská 
divize a o patnáct minut později začal útok 
šesti praporů československé střelecké 
brigády. Po šestihodinovém boji pronikla 
brigáda až do hloubky 3 – 5,5 kilometrů 
rakousko-uherské obrany. Zpráva ruského 
vrchního velení z 3. července mimo jiné 
uvádí: „Chrabrá vojska 4. fi nské divize 
a československé brigády opanovala silně 
opevněné nepřátelské pozice u Zborova 
a Koršilova.“ 

Výsledkem útoku československých 
vojáků bylo zajetí 62 důstojníků, 3 150 
vojáků, ukořistění 15 děl a množství kulo-
metů. Z 3 500 dobrovolníků padlo nebo 
bylo prohlášeno za nezvěstné 185 mužů 
a zraněno bylo na 800 vojáků. U Zboro-
va bojovali mnozí z význačných velitelů 
prvorepublikové čs. armády – Čeček, 
Husák, Luža, Syrový i tak historicky spor-

né postavy, jako například Radola Gajda 
a Zdeněk Fierlinger. 

Paralela mezi bitvou u Zborova 
a vybudováním 

samostatné čs. armády 

Historie našeho prvního odboje oprávně-
ně hodnotí bitvu u Zborova z politického 
a mravního hlediska jako přelomovou udá-

lost dalekosáhlého významu. Zprávu o boji 
Čechoslováků u Zborova přinesl tisk mnoha 
zemí. Tento světový ohlas znamenal pod-
statný krok na cestě k vybudování samostat-
né československé armády a k mezinárodní-
mu uznání snah o vytvoření samostatného 
československého státu. Tradice zborovské 
bitvy se oprávněně stala základem bojových 
tradic československé armády a na legionář-
skou tradici nesmíme zapomínat ani dnes. 

 Stanislav Liška, plk. v. v.
 Miroslav Pišťák 

Devadesáté výročí bitvy u Zborova 

Výsledkem útoku československých vojáků bylo zajetí 62 důstojníků, 

3 150 vojáků, ukořistění 15 děl a množství kulometů. 

Z 3 500 dobrovolníků padlo nebo bylo prohlášeno za nezvěstné 

185 mužů a zraněno bylo na 800 vojáků.

Světový ohlas bitvy u Zborova významně napomohl k vybudování samostatné čs. armády 
a k mezinárodnímu uznání snah o vytvoření samostatného československého státu

Pamětní deska v prostějovské radnici mimo jiné připomíná tři padlé legi-
onáře v bitvě u Zborova – svobodníka Nedbala, střelce Punčocháře a svo-
bodníka Vopavu.  Foto: Y. Kadlecová 


