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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

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883 

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

Humanitární organizace ADRA pořádá 
v polovině dubna celorepublikovou sbír-
ku na podporu svých  projektů. Konkrétně 
17. a 18. dubna budou občané v ulicích 
více než stovky českých měst potkávat 
dobrovolníky ADRY. Sbírka ve prospěch 
ADRY je pojmenována „Pomáhat může 
každý“.

 „ADRA touto celorepublikovou sbírkou 
navazuje na tradici pravidelných sbírek 
v období Velikonoc. Z jejich výtěžku byly 
fi nancovány zahraniční i domácí projekty 
v celkové hodnotě téměř šestnácti milionů 
Kč. Konkrétně například povodně v ČR, 
zemětřesení v Pákistánu a Iránu, rozvojo-
vé projekty na Balkáně a podobně,“ uvedl 
Vítězslav Vurst z humanitární organizace 
ADRA.  

„Třetina sbírky bude použita na projek-
ty realizované v jednotlivých regionech 
ČR, třetina je připravena pro okamžitou 
pomoc při mimořádných krizových udá-
lostech doma i ve světě a poslední část je 
určena na dlouhodobé zahraniční rozvojo-
vé projekty. V těch jsou kupříkladu zahr-
nuty projekty podpory prevence v boji 
proti AIDS v Kambodži. Každý dárce, 
který v období Velikonoc podpoří uvedené 
projekty minimální částkou 30 Kč, obdrží 
praktický dárek. V dalších měsících bude 
tato sbírka pokračovat formou informač-
ní kampaně prostřednictvím médií až do 
konce tohoto roku,“ upřesnil Vurst. 

Částka třiceti korun není náhodná. Je 

symbolem jednotlivých dnů v měsíci. 
„Chceme takto podpořit návyk pravidel-
ného denního odkládání drobných pro-
středků na dobročinné účely. Mince den-
ně věnovaná pro dobrou věc, stane-li se 
návykem více lidí, může mít v konečném 
důsledku podobu velké pomoci. I oněch 
symbolických třicet korun za měsíc je víc 
než denní mzda v některých chudých čás-
tech světa,“ dodal Vítězslav Vurst. 

Toto motto je rovněž inspirací pro pří-
spěvky prostřednictvím SMS ve tvaru 
DMS ADRA na číslo 87777.  Číslo účtu 
této veřejné sbírky „Pomáhat může kaž-
dý“ je 211 211 211/0300, v. s. 211. 

Veřejnost bude o výsledku sbírky, je-
jím použití a obecně o projektech ADRA 
informována prostřednictvím médií a na 
stránkách www.adra.cz.

ADRA ČR působí v České republice od 
roku 1992. Pomáhá lidem v nouzi v zahra-
ničí i u nás. Pracovníci humanitární organi-
zace ADRA si velmi váží všech drobných 
přispěvatelů a podporovatelů její práce 
a jsou si vědomi, že bez jejich praktických 
projevů důvěry by těžko mohli pomoci 
uskutečnit mnohé projekty.

Do sbírky Pomáhat může každý se 
i letos zapojí také dobrovolníci z řad 
studentů prostějovských středních škol. 
Ti v loňském roce vybrali v Prostějově 
přes 35 tisíc korun. Třetina peněz zůstala 
v regionu a byla použita na projekty pro 
seniory a zdravotně postižené.

V úterý 20. března proběhlo již  třetí 
letošní zasedání Zastupitelstva dětí a mlá-
deže města Prostějova (ZDMMP). Nečeka-
ná sněhová kalamita byla zřejmě důvodem, 
proč si cestu do zasedací místnosti ve dvor-
ním traktu radnice našlo sotva usnášení-
schopné množství mladých zastupitelů. To 
však nic nezměnilo na programu jednání, 
jehož součástí bylo i zvolení členů komise 
mediální a informační. Těmi se stali Filip 
Okleštěk, Jana Podlahová a Jakub Soroka. 

Jedním z bodů jednání byla také  tzv. 
dětská policie, což je projekt realizova-
ný parlamentem dětí a mládeže v Třebíči. 
Místní děti zde kontrolovaly kvalitu pře-
pravy zdejších autobusových příměstských 
linek – chování řidičů, dodržování jízdního 
a pracovního řádu i silničních předpisů. 
Prostějovští mladí zastupitelé se v tomto 
projektu zhlédli a rádi by nabídli Městské 
policii Prostějov svou pomoc při řešení 
některých problémů. 

Na závěr přišla na přetřes největší akce 
Sportcentra – DDM, pod které ZDMMP 
spadá, a sice Bambiriáda 2007. „I letos 
budeme při přípravě a realizaci této akce 
spolupracovat,“ ujistila členka komise 
mediální a informační Jana Podlahová. 
„Měli bychom být v informačním stánku 
Bambi-bod, kde budou shromážděny veš-

keré informace o sdruženích prezentujících 
se na této akci a také o programu Bambiri-
ády 2007. 

Letos se celé téma točí kolem rukou. 
Proto  si připravujeme tématicky zaměřené 
vystoupení „život bez rukou“. Pokusíme se 
na pódiu předvést, co vše zvládneme dělat 
bez rukou z  činností,  při kterých ruce 
zdánlivě nezbytně potřebujeme. 

Další nápady na to, co bychom moh-
li uskutečnit, mohou děti i dospělí posílat 
na e-mailovou adresu jancaridlo@seznam.
cz,“ upřesnila Podlahová. 

Další zasedání Zastupitelstva dětí a mlá-
deže města Prostějova  se koná ve čtvrtek 
19. dubna 2007 od 14.00 hodin v zasedací 
místnosti dvorního traktu radnice. Zasedání 
jsou veřejná.

Prostějovští mladí zastupitelé se zhlédli v dětské policii 

Plán akcí Zastupitelstva dětí a mládeže
města Prostějova pro první pololetí roku 2007 

21. února   beseda s místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky ing. Lucií Talmanovou v respiriu Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova

březen    exkurze do Prahy – návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 

27. – 29. dubna   víkendový pobyt v Praze (exkurze do Senátu Parlamentu České 
republiky, Národního muzea, muzea Policie ČR)

16. května   exkurze do Prahy – návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky

21. – 24. května  exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku
25. – 27. května  výpomoc při organizaci Bambiriády 2007
květen/červen   výpomoc při organizaci mezinárodního hudebního festivalu Pís-

ničkou ke slunci
červen   exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi
červen    spolupořádání Zahradní slavnosti pro MŠ Prostějov, Smetanova 

ulice

Mateřské centrum Cipísek 
Pracoviště: Dvořákova 5, Sídliště Svobody 6

Humanitární sbírka Pomáhat může každý

Darujte jednu korunu 
za každý den v měsíci 

Sbírka Pomáhat může každý proběhne 17. a 18. dubna i v Prostějově. Stejně 
jako loni se do ní zapojí dobrovolníci z řad prostějovských studentů.  Foto: archiv

V sobotu 31. března ovládli Čerto-
vy rybníky mezi Stražiskem a Čunínem 
zimní plavci. V rámci Českého poháru 
v zimním plavání si zde změřilo své síly 
54 plavců z celé České republiky.  Sedm 
stupňů Celsia studená voda pro ně byla 
v nádherném slunečním počasí více než 
příjemným zjištěním. 

Soutěžilo se na trasách 100, 250, 500 

a 750 metrů. Nejstaršímu závodníkovi 
bude letos 94. Je jím nestor zimního pla-
vání doc. Ladislav NICEK. Nejmladší 
závodník se narodil roku 1990.

Součástí divácky atraktivní akce, která 
nemá v regionu v tomto sportu konkuren-
ci, byla i malá letecká show. Celou akci 
opět připravil oddíl dálkového a zimního 
plavání TJ Haná PROSTĚJOV.

Čertovy rybníky ovládli zimní plavci 

Do studené vody se neváhaly ponořit ani ženy.  Foto: mu

V pondělí 23. dubna v MC Sídliště Svo-
body a v pátek 27. dubna v MC Dvořákova 
začínají nové cykly Cipískovy školičky (pro 
přihlášené děti, bez přítomnosti rodičů).

Od pondělí 16. dubna do čtvrtka 19. 
dubna - jarní burza dětského oblečení, 
pouze v MC Dvořákova, MC Sídliště Svo-
body bude v této době uzavřeno.

V úterý 24. dubna  v 10 hodin - přednáš-

ka a beseda s MUDr. Bartlovou na téma 
homeopatika.

Ve středu 25. dubna v 10 hodin - Kulič-
kiáda  v parku u hvězdárny (MC Sídliště 
Svobody bude uzavřeno).

Ve středu 25. dubna v 18 hodin - večer-
ní malování na hedvábí (materiál bude za 
úhradu k dispozici v mateřském centru), 
MC Dvořákova.

Program: dospělí a děti s doprovodem dle vlastního výběru 
Dětem bez doprovodu bude zajištěn pedagogický dozor.

- Prohlídka Prahy (Staroměstské náměstí, Karlův most, Malá 
strana , lanovkou na Petřín apod.) - podle počasí.

- Návštěva výstav dle vlastní volby: „Lovci mamutů“ v Národ-
ním muzeu, Mořský svět - výstaviště v Holešovicích, zoologická 
zahrada v Tróji.

Kdy: neděle  29. dubna.
Odjezd: v 6.30 hodin od hlavního nádraží v Prostějově.
Návrat: mezi 21.30 – 22.30 hodinou.
Doprava:   autobusem.
S sebou:  Jídlo a pití na celý den do batůžku, pohodlnou 

obuv, deštník nebo pláštěnku, kartičku pojištěn-
ce, peníze na případné nákupy a na vstupy do 
kulturních památek nebo na výstavy, do zoo.

Cena zájezdu: 250 Kč.
Úhrada:  poplatek  za zájezd uhraďte do 25. dubna složenkou 

nebo osobně v pokladně  SpC-ddm (složenku na 
požádání zašleme). V případě malého zájmu bude 
zájezd zrušen  a peníze vráceny.

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

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
pořádá pro děti i rodiče poznávací zájezd 

"ZA POZNÁNÍM DO PRAHY"

Pořadatel: Sportcentrum DDM Prostějov

Místo: Kolářovy sady – dětské hřiště 
u hvězdárny

Termín: sobota 21. dubna 2007 od 
14.00 hod. (sraz 13.30 hod.)

Pravidla:  je to hra obdobná jako kla-
sický GOLF, pouze se nehraje holemi 
a míčkem, ale LÉTAJÍCÍM TALÍŘEM. 
Bude pro vás připraveno 18-ti „jamkové“ 
hřiště s tím rozdílem, že jako jamky nám 
poslouží označené stromy, které budete 
muset zasáhnout. 

Cílem hry je absolvovat 18-ti jamko-

vé hřiště s co nejmenším počtem hodů.
  

Co potřebujete?   Pouze létající talíř 
(frisbee)  a chuť si zahrát.

Kategorie: 1. stupeň ZŠ (1. - 5. třída)
                  2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída)
 středoškoláci
 dospělí

Startovné:  20 Kč.

Pro nejlepší budou připraveny 
diplomy a drobné ceny.

Hraje se za každého počasí!

Čarodějnický country bál 
28. dubna 2007

v sále Sportcentra DDM
od 14.00 do 18.00 hod.

Srdečně zve country klub dospěláků 
a country kroužek „ZUZANA“ 

při Sportcentru – DDM.

Zábava za doprovodu kapely 
„NÁHODA“ z Němčic n. H. 

Výuka country tanců.
Recesní  soutěže nejen pro děti.
Vstup v čarodějnickém vítán!

Překvapení závěrem.

Vstupné: děti  20 Kč
 dospělí  30 Kč

                                                                                        

DiscGolf amatérský turnaj pro milovníky frisbee  

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
Jaro na horách 11. – 13. 5. 

Sraz:  v pátek 11. 5.  v 16.00 hod. na hl. nádraží v Prostějově.
  Přeprava vlakem do Ostružné (odjezd 16.35 hodin – rychlík Praděd).

Návrat:  v neděli 13. 5. v 17.25 hod. na hl. nádraží v Prostějově.  
             
Ubytování:   penzion v Ostružné.
Strava:  celodenní – začínáme v pátek večeří.
  Pití a svačinky (oplatky apod.) na výlety si vezměte vlastní.

S sebou: Batůžek na svačinu, láhev na pití, pláštěnku nebo nepromokavou  bundu. 
   Oblečení na 2 dny - sportovní, pohodlné boty (na turistiku po horách), náhradní oblečení a boty pro případ  
  promoknutí.  
  Přezůvky, hygienické potřeby, ručník, osobní potřeby. 

Program :  dle počasí – pěší turistika: na Šerák, na Paprsek.
                        Večer – společenské hry, MISS OSTRUŽNÍK – soutěž o nejhezčího skřítka Ostružníka. 
  Nic si sebou nevozte. Masku si vyrobíte  z přírodnin, které v okolí  najdete. 

Při nástupu odevzdat vyplněný a podepsaný nástupní list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte!

Tel. spojení po dobu víkendovky: Mgr. T. Zajíčková  739 141 103.

Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do: 27. 4. do Sportcentra - DDM, Olympijská 4, Prostějov.


