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V sobotu 5. května vyrazí na trasu 
první prostějovský cyklobus

Chcete vyrazit s kolem na Drahanskou 
vrchovinu? Nevyšlapete všechny kopce? 
Svezte se cyklobusem! Ten vyráží na svou 
první jízdu z Prostějova do Protivanova  
už v sobotu 5.  května.

Cyklobus bude v období od 5. května 
do 1. července jezdit pouze o víkendech.  
V tomto období bude přeprava jízdních 

kol zdarma. V době letních prázdnin, kon-
krétně od 2. července do 31. srpna, bude 
cyklobus jezdit denně. Cena za přepravo-
vané kolo je stanovena na 15 korun. 

Přívěsný vozík za autobus, který přišel 
na 178 tisíc korun, zakoupilo město Pro-
stějov. „Vyšli jsme tím vstříc příznivcům 
cykloturistiky, kterých je v našem městě 
mnoho. Mnozí z nich by rádi vyjeli na 
svém kole i mimo cyklostezky v Pro-
stějově a okolí. Ne všichni, kteří se rádi 
projíždějí podhorskou krajinou, jsou však 
schopni zvládnout větší převýšení. Ti 
se nyní mohou nechat i se svým kolem 
vyvézt na Drahanskou vrchovinu cyklo-
busem, projet se zdejší krásnou krajinou 
a pohodlně se vrátit, ať již autobusem 
nebo na kole, domů,” uvedl místostarosta 
Mgr. Vlastimil Uchytil, který projekt cyk-
lobus inicioval. 

„Přívěsný vozík má kapacitu 20 kol. 
Každé z nich bude speciálně a bezpeč-
ně uchyceno. Za přepravovaná kola po 
uložení do vozíku ručí přepravce. Cyklista 
bude nápomocen při nakládce a vykládce 

kola, které si ve vozíku uzamkne vlast-
ním zámkem,” upřesnil ředitel autobusové 
divize FTL Prostějov ing. Jiří Hloch. 

Veškeré další informace o provozu cy-
klobusu podá informační kancelář FTL, 
telefon 582 333 181, a informační cent-
rum Městského úřadu v Prostějově, tele-
fon 582 329 722. Informace naleznete také 
na www.ftl.cz a www.mestopv.cz.

  Y. Kadlecová 
  (Jízdní řád cyklobusu na straně 3) 

Chcete ochutnat zdravá jídla, zjistit, jak 
jste na tom se svým zdravím a kondicí 
a dozvědět se něco o zdravém životním 
stylu? Pak si rozhodně nenechte ujít Jar-
ní dny zdraví. Již pátý ročník oblíbené 
akce proběhne ve dnech 14. až 18. května 
v restauraci Národního domu na Vojáčko-
vě náměstí v Prostějově. Akce se uskuteč-
ní v  rámci zapojení města Prostějova do 
projektu Zdravé město a místní Agenda 
21. Záštitu nad ní převzaly Krajská hygie-
nická stanice Olomouckého kraje, územní 
pracoviště Prostějov, a Zdravotní ústav se 
sídlem v Olomouci.

Dalšími odbornými partnery jsou pro-
dejna zdravé výživy Jeřabina ve Školní 
ulici, Střední odborné učiliště obchodní 
Prostějov, Všeobecná zdravotní pojišťov-
na, pobočka Prostějov, a Střední zdravot-
nická škola v Prostějově.

 
A na co se letos můžete v rámci Jarních 

dnů zdraví těšit? V restauraci Národního 
domu si budete moci od pondělí do pát-
ku objednávat pokrmy zdravé výživy. 
Dále zde bude připravena ochutnávka 

pokrmů připravených z BIO potravin, 
tj.produktů ekologického zemědělství. Pro 
zájemce budou k dispozici také recepty 
pro přípravu těchto pokrmů.

Od pondělí do pátku, vždy od 10.30 
do 14.00 hodin, bude pro všechny zájem-
ce zajištěno bezplatné vyšetření chole-
sterolu, triglyceridů, glukózy, tělesné-
ho tuku a tlaku krve a hladiny cukru 
v krvi. To budou provádět pracovníci Vše-
obecné zdravotní pojišťovny v Prostějově, 
Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci 
a studentky Střední zdravotnické školy 
v Prostějově.

V úterý 15. května v 16.00 hodin pro-
běhne přednáška Mgr. Jarmily Podhorné 
z fi rmy NADĚJE z Brodku u Konice na 
téma: Gemmoterapie - ovlivnění zdravot-
ního stavu bylinnými přípravky.

Ve čtvrtek 17. května v 16.00 hodin 
se uskuteční přednáška Kumara ad Ray - 
P. J. studio - AJURVÉDA - masáže, Pros-
tějov (areál Penny market) na téma: zákla-
dy ÁJURVÉDY - tradiční metody přírodní 
léčby.

MVDr. Zuzana Bartošová, 
Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje, 
územní pracoviště Prostějov

Ing. Petra Mejzlíková, 
koordinátorka projektu Zdravé město

Jak jste na tom se zdravím a kondicí? 

Odpověď můžete najít 
na Jarních dnech zdraví 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Projektem cyklobus jsme vyšli vstříc všem 

cyklistům, kteří se rádi projíždějí krásnou 

přírodou.”

S kolem na Drahanskou vrchovinu 

Ceny občanského jízdného
 Vícov Holubice Lipová Malé Hradisko Buková Protivanov
Prostějov 18 Kč 18 Kč 24 Kč 24 Kč 30 Kč 30 Kč

Na spojích cyklobusu platí přepravní a tarifní podmínky Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje. 

Přívěsný vozík na kola převzali místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil 
a ředitel autobusové divize FTL Prostějov ing. Jiří Hloch.  Foto: Y. Kadlecová 

Vojáci v pořadí již čtvrtého kontingentu 
Armády České republiky vyslaného do mno-
honárodní operace ISAF na území Afghánis-
tánu se v pátek 27. dubna sešli po svém návra-
tu z půlroční zahraniční mise na náměstí T. G. 
Masaryka. Jejich působení ve vojenské části 
Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) sil 
ISAF ve Fajzabádu v horské provincii Badak-
šán na severovýchodě země a při zabezpečení 
provozu na mezinárodním letišti v Kábulu 
ocenili zástupci ministerstva obrany, armády 
i města Prostějova. 

Od října loňského roku do dubna 2007 
působilo na území Afghánistánu po léta sužo-
vaného válkami a vleklými náboženskými 
a etnickými konfl ikty v sestavě PRT Fajzabád 
83 příslušníků 102. průzkumného praporu 
v Prostějově. „Nejtěžší pro nás bylo udržet 
vojáky v neustálé opatrnosti a starostlivosti 
sami o sebe. Bezpečnostní situace v Afghá-
nistánu se neustále zhoršuje. Viděli jsme to 
i my v severovýchodním cípu Afghánistá-
nu, který je relativně klidnější než jih země. 
Největším rizikem bylo přepadávání patrol, 
které jezdily na několikadenní výjezdy do 
obrovských hor, kde se vojáci dostávali do 
nadmořšké výšky tří až čtyř tisíc metrů. Tam 
se setkávali s lidmi, kteří jsou zvyklí nepo-
tkávat nikoho cizího. Vedou zde velice těžký 
život a velice těžce chápou, když jim někdo 

v uniformě přijde vysvětlovat, co by chtěl pro 
jejich krajinu udělat. Bylo velmi těžké je pře-
svědčit, že jsme jim přišli pomáhat a ne dobýt 
jejich zem,” uvedl plukovník Peter Salák, 
velitel 4. kontingentu AČR, který v misi sou-
časně zastával funkci náčelníka štábu celého 
PRT Fayzabád. Jeho jádro tvořili právě pros-
tějovští průzkumníci. 

Na zabezpečení provozu letiště v Kábulu 
se Armáda České republiky podílí od břez-
na 2004. V prosinci 2006 zde AČR převzala 
v rámci rotace na čtyři měsíce velení jed-
notkám NATO, čímž se Česká republika stala 
poprvé tzv. vedoucím národem ve struktuře 
sil NATO v operaci ISAF na území Afghá-
nistánu. Český kontingent zde společně se 
specialisty pro likvidaci nevybuchlé munice 
tvořilo celkem 66 osob, z toho čtyři ženy. 

Vojáky po jejich návratu ze zahraniční 
mise přivítal i prostějovský místostarosta 
Miroslav Pišťák. „Jsme si vědomi toho, že 
vaše působení v Afghánistánu nebylo jed-
noduché, neboť v tak nešťastné zemi jako je 
Afghánistán již splývá rozdíl mezi mírovou 
a bojovou misí. O to větší je naše radost, že 
jste dokázali na sto procent splnit všechny 
na vás kladené úkoly a že jste se všichni ve 
zdraví vrátili. Je pro nás velkou ctí, že se ten-
to slavnostní ceremoniál odehrává právě na 

prostějovském náměstí,” zdůraznil Pišťák. 
Armáda České republiky se operací na 

území Afghánistánu účastní od dubna 2002. 
V misi ISAF pod velením NATO půso-

bí příslušníci Armády České republiky od 
12. března 2004.  V letech 2004 (březen až 
srpen) a 2006 (květen až listopad) působilo 
v Afghánistánu v koaliční protiteroristické 

operaci Trvalá svoboda pod velením USA 
120 příslušníků 601. skupiny speciálních sil 
z Prostějova pod velením plukovníka Ondreje 
Páleníka.  Y. Kadlecová 

Prostějovské náměstí zaplnili účastníci zahraniční mise v Afghánistánu 

Vojáci, kteří se vrátili z půlroční zahraniční mise v Afghánistánu, převzali na prostějovském náměstí mimo jiné 
medaile ministra obrany České republiky za službu v zahraničí. Ty jim předával i náměstek ministryně obrany Čes-
ké republiky Jaroslav Kopřiva. Účastníkům mise poděkoval za jejich působení v Afghánistánu také prostějovský 
místostarosta Miroslav Pišťák.  Foto: Y. Kadlecová

Upozornění fi nančního úřadu 
V minulém měsíci probíhalo zpracování daně z nemovitostí. Finanční úřad 
Prostějov předpokládá, že do začátku května budou daňové složenky (se kte-
rými lze platit i na poště bez poplatku)  všem rozeslány, a to včetně částky, 
která se bude platit. Není tedy nutné chodit v této souvislosti na fi nanční úřad. 
  Ing. Blanka Vysloužilová, ředitelka Finančního úřadu Prostějov

CYKLOBUS  PROST JOV - PROTIVANOV
Jede od 5.5. do 23.9.2007

Trasa linkySO,NE a 
SVÁTEK

NE a 
SVÁTEK SO NE a 

SVÁTEK
NE a 

SVÁTEK SO NE a 
SVÁTEK

SO,NE a 
SVÁTEK

7:35 11:20 12:45 14:40 Prost jov, aut. st. 9:45 12:10 13:20 16:55
7:43 11:27 12:53 14:47 Prost jov, Blahoslavova, lázn 9:42 12:06 13:17 16:51
7:54 11:34 13:04 14:52 Prost jov, Krasice, rozc. 9:38 12:02 13:13 16:48
8:10 12:00 13:20 15:36 Vícov 9:15 11:48 12:56 16:34
8:15 < 13:25 < Ptení, Holubice < 11:43 12:51 16:28
8:30 < 13:40 < Lipová, to na < 11:29 12:36 16:13
8:38 < 13:48 < Buková < 11:21 12:30 16:06

< 12:12 15:48 Malé Hradisko 9:03 < < <
8:58 12:18 15:55 Protivanov 8:58 11:15 12:18 16:00

Jede od 2.7. do 31.8.2007
Trasa linkyPO-PÁ PO-PÁ PO-PÁ PO-PÁ

7:35 11:45 Prost jov, aut. st. 9:53 16:00
7:41 11:51 Prost jov, Blahoslavova, lázn 9:46 15:55
7:46 11:57 Prost jov, Krasice, rozc. 9:42 15:51
8:07 12:23 Vícov 9:17 15:28
8:12 < Ptení, Holubice < <
8:26 < Lipová, to na < <
8:33 < Buková < <

< 12:35 Malé Hradisko 9:06 15:17
8:38 12:45 Protivanov 9:01 15:10

Od 5.5.2007 do 1.7.2007 P EPRAVA KOLA  ZDARMA. Od 2.7.2007 cena za kolo 15 K .


