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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, 582 332 297 

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

Vernisáž výstavy

ŽIVOČICHOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY - ANEB TO, CO ZBYLO...

Kdy: v pátek 4. května od 17.00 do 19.00 hodin
Kde: v Černé věži v Drahanovicích 
Slavnostní vernisáž výstavy v Černé věži v Drahanovicích proběhne v pátek 4. května 

v 17.00 hodin. Současně bude představena nově vydaná brožura o zacházení s naleze-
nými zraněnými živočichy s názvem „Co s nimi?“. 

Výstava potrvá do 13. června. Podrobnosti a návštěvní dobu najdete na www.cerna-
vez.cz.

Komunitní akce

DRUHÉ SETKÁNÍ K PROJEKTU HEJ RUP!

Kdy: v pátek 11. května od 17.00 hodin
Kde: biokoridor Hloučela, občerstvení U Abrahámka
Máte jakýkoliv nápad, jak doplnit nebo vylepšit stávající situaci v městské části bio-

koridoru Hloučela? Chodíte kolem Hloučely často, ale něco vám tam chybí? Nechodíte 
tam, protože vám něco vadí? Pojďte s námi naplánovat relaxační zónu v biokoridoru 
Hloučela. Zkusme sladit potřeby člověka a přírody ke spokojenosti všech. Toto je druhá 
ze série akcí. Společně se domluvíme na dalších plánovacích a realizačních víkendech, 
kdy se pokusíme dovést k cíli některé z návrhů, které padly u prvního kulatého stolu. 

Občerstvení zajištěno. 

Zájezd 

ZÁJEZD NA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V RAKOUSKU - OKOLÍ DUNAJE

Kdy: v sobotu 12. května 
Kde: odjezd autobusu z Prostějova od městského divadla na Vojáčkově náměstí 

v 5.00 hodin
Zveme vás na zajímavý zájezd na přírodovědecky cenná místa v okolí Dunaje (Braun-

sberg, Hundsheimer Berg a Děvínská kobyla). Využijeme naučných stezek a projdeme 
významné přírodní lokality.

Cena zájezdu 300 Kč. Přihláškou je zaplacení této částky do 6. května.
Podrobnosti získáte na telefonním čísle 603 298 039 nebo na e-mailu: iris@iris.cz.

Exkurze pro pedagogy a další zájemce

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE PO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH PROSTĚJOVSKA

Kdy: ve středu 16. května od 8.00 do 15.00 hodin
Kde: sraz v 8.00 hod. před budovou ČSOP, RS Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Autobusový výjezd pro učitele všech typů škol. Navštívíme několik zajímavých 

chráněných území (PP Za Hrnčířkou, PR Pavlovské mokřady, PR Uhliska, PR Malý 
Kosíř, PP Vápenice). Návrat kolem 15. hodiny. Každý účastník obdrží zdarma materiály 
o chráněné přírodě Prostějovska (CD, brožury).

Přihlášky na exkurzi na e-mailu: iris@iris.cz nebo na telefonním čísle 582 338 278 
do 10. května.

Beseda spojená s promítáním fotografi í 

EKVÁDOR

Kdy: ve středu 16. května od 17.30 hodin
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Ekvádor je zemí cestovatelům zaslíbenou. Na poměrně malém území (Ekvádor 

má rozlohu jen o něco větší než Velká Británie) najdeme nepřeberné množství krajin 
a „světů“. Tato země na rovníku představuje vrchol pozemské pestrosti. Její území zasa-
huje na obě polokoule a setkávají se tu také dva zcela odlišné světy - svět majestátního 
pohoří And, jehož vrcholky pokrývají ledovce, a tajemný a neproniknutelný svět nížin-
ných džunglí a tropických deštných pralesů. O své zážitky z cestování se podělí manželé 
Jan a Dita Vrbičtí.

Přírodovědná vycházka

VYCHÁZKA PŘÍRODNÍM PARKEM ŘEHOŘKOVO KOŘENECKO

Kdy: v sobotu 19. května 
Kde: sraz na autobusové zastávce v Protivanově v 9.10 hodin (odjezd autobusu 

z autobusového nádraží v Prostějově v 8.25 hodin směr Boskovice) 
Vycházka rozkvetlými mokřady Drahanské vrchoviny ležícími v přírodním parku 

(PP) Řehořkovo Kořenecko. Vydáme se na PP Louky pod Skalami, dále přes PR Skály 
a Skalky (radiolokační věž) na Pavlovský dvůr a PR Pavlovské mokřady. Kratší varianta 
rovnou zpět do Bukové (celkem cca 11 km), delší trasa povede ještě na PR Uhliska a do 
Bukové (celkem cca 15 km). Průvodce RNDr. Hynek Skořepa. Návrat do 17 hodin.

Akce pro děti

ZNÁŠ SVOJE ZVÍŘÁTKO?

Kdy: ve čtvrtek 31. května od 16.00 hodin
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Jak znáte své zvířecí kamarády? Přijďte se s nimi ukázat a třeba se i poradit s odborníky! 

Malá výstava vašich domácích mazlíčků spojená s besedou s veterinářem a tes-
tem znalostí o vašich zvířátkách. Setkání křečků, morčat, želviček, andulek, psů, 
koček a jiných zvířecích společníků, soutěže a odměny pro zvířátka i jejich pány. 
Určeno pro děti a mládež, jejich rodiče vítáni.

 
Akce fi nančně podpořilo Město Prostějov,

Evropský sociální fond 
a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Přírodě OK!“

ČSOP - Regionální sdružení Iris  582 338 278
Husovo nám. 67  603 298 039
Prostějov  iris@iris.cz
 796 01  www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Akce na květen 2007

Nabídka letních táborů

pořádá pro děti od 6 do 16 let
letní stanový tábor Kladky - Bělá

Termín: 1.7. - 14. 7. 2007
Tábor ukrytý v romantické krajině lesů s bohatým programem, který je naplněn hrami 

a výlety.Pojďte se s námi vydat po stopách indiánů a najít poklad ukrytý ve Stříbrném 
jezeře.

Ubytování: stany s podsadou.
Doprava: vlakem do Šubířova + 800 m pěšky.
Strava: celodenní.
Cena: 2 900 Kč.

Závazné přihlášky a zálohu 1 500 Kč  odevzdat do 1. 6. 2007!

Informace:  Sportcentrum – DDM, tel. 582 332 297, 582 330 883,
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz,  www.sportcentrumddm.cz
Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 739 141 103. 

pořádá  pro rodiče s dětmi
(věk nerozhoduje)  

a samostatné děti od 10 let 

vodácký tábor na Ohři 

Termín:  8. – 15. 7. 2007.
Cena: 2 900 Kč.
Doprava: vlakem (po celou dobu zajiš-

těno doprovodné vozidlo).
Strava: celodenní.
Ubytování: stany.

Vodácké vybavení: lodě, vesty, pádla, 
atd. účastníkům poskytneme.

Návštěva kulturních a přírodních 
památek: Cheb, hrad Loket, Karlovy 
Vary apod.

 Trasa: Tršnice u Chebu – Karlovy Vary 
– peřej Hubertus a dále. 

Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 
582 332 297, 739 141 103, e-mail: tzajic-
kova@sportcentrumddm.cz    

                   
Závazné přihlášky a zálohu 1 000 Kč  

odevzdat do 1. 6. 2007!

pořádá pro děti od 7 do 15 let 
příměstský tábor

Termín: 27. – 31. 8. 2007
Bohatý program bude probíhat nejen v budově Sportcentra - ddm       
(Vápenice 9, Prostějov), ale i venku. Jeho součástí budou mimo jiné:    
    -  fotbal, volejbal, fl orbal, vybíjená, stolní tenis,
    -  výtvarné aktivity - malování na trička, keramika,
    -  soutěže a hry.
   
Program: denně od 8 do 17 hodin.
Stravování zajištěno: 2x denně svačina, oběd, pitný režim.        
Cena: 650 Kč. 
     
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, mobil 739 141 103, e-mail: 

tzajickova@sportcentrumddm.cz.

pořádá  pro děti od 8 do 13 let tábor

Vítej ve světě kouzelníků!
      I. termín: 29. 6. – 4. 7. 2007
   II. termín: 8. 7. – 13. 7. 2007

Chcete se přihlásit do soutěže tří kouzelnických škol? Na vlastní kůži bojovat s dra-
kem, navštívit jezerní lidi  a nalézt pohár uprostřed bludiště? Pak čeká právě na vás 
6 dnů prázdninové školy čar a kouzel,  plných zážitků, her, překvapení, dobré nálady 
a kamarádů.

Místo: Rusava, rekreační zařízení Jestřabí a překrásné lesy uprostřed Hostýnských vrchů.
Domácí strava: 5x denně, pitný režim.
Ubytování: ve 2-4lůžkových srubech.
Dobrodružná cesta Bradavickým expresem.
Cena: jen 1 900 Kč!

Přihlášky a zálohu 1 000 Kč odevzdejte do 15. 5. 2007.

Informace: Bc. M. Koudelková.

pořádá pro děti od 6 do 10 let 
(pro mladší třeba i s maminkou 

a pro starší sourozence)

Letní prázdniny na horách 
s Jirkou

Termín: 1. - 10. 7. 2007.
Místo:  Hostýnské vrchy.
Zaměření: turistika, sport, hry, soutěže 

a další zábava od rána do večera.
Cena: 2 900 Kč.

Přihlášky a záloha 1 000 Kč 
do 31. 5. 2007!

Informace: SpC Vápenice 9, p. Jestreb-
ský, tel. 82 344 125, p.Toman, ZŠ Koláro-
va 4, tel. 582 345 160, Klub rodinné zába-
vy, tel. 582 360 371.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
odloučené pracoviště Vápenice 9, 796 01  PROSTĚJOV

 tel.: 582 344 125, fax: 582 342 397, www.sportcentrumddm.cz

Sportovní tábor 
Termín: 6. 8. -11. 8. 2007 

Místo: RS Nesměř (Velké Meziříčí). 

Cena: 1 900 Kč. 

Ubytování: chatky pro 4 osoby.

Strava: plná penze 5x denně, pitný 
režim

Zaměření: 
sportovní aktivity přiměřené věku dětí, 

míčové hry,  turistika, plavání, základy 
sebeobrany a dalších bojových umění 
(kvalifi kovaní trenéři).

Informace: Mgr. Leo Skládal, 
tel.: 739 476 853.

Modelářské soustředění
a návštěva leteckého dne v Boskovicích

Termín: 25. – 31. 8. 2007
Místo: rekreačně sportovní areál v Protivanově
Cena: 2 300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování v chatkách, stravu 5x denně, pitný režim, veškerý mode-
lářský materiál, ceny do soutěží, pedagogický dozor, zdravotníka a výlet na letecký den v Bos-
kovicích.

Rekreačně sportovní areál v Protivanově nabízí: sportovní hřiště (košíková, volejbal, nohej-
bal, fotbal), stolní tenis, klubovnu, společenskou místnost s TV, posezení u krbu, koupání, táborá-
ky, vycházky do lesa.

Nabízíme všem zájemcům možnost vyzkoušení funkčních modelů letadel různých typů – 
házedla, rádiem řízené větroně i motorové modely a upoutané modely - pod odborným vedením. 

Znalosti a dovednosti získané předem nejsou podmínkou – vhodné i pro úplné začátečníky.
Kromě modelářské činnosti bude probíhat i běžný táborový program – soutěže, sport, táborák, 

koupání, hry v lese apod.
Informace:  SC – DDM, Vápenice 9, Prostějov, Mgr. Marta Kmoníčková, tel.: 582 345 503, 

605 239 789, e-mail: korela.klub@email.cz.

SPORTCENTRUM – DDM PROSTĚJOV, Olympijská 4
Přihláška na  tábor………………………………………………………………………………………………

Jméno………………………………………………..……………datum narození……………………..……..

Bydliště…………………………………………..………………………………………………………..………

Telefon domů…………………………………………..………….mobil rodičů…………………………..….

Zdravotní pojišťovna………………….………….…………….…………….…………….…………….………

              podpis dítěte………………………….             podpis rodičů………………………………..


