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Ve středu 12. září se od 18.00 hodin 
utkají prostějovští  HK Jestřábi na domá-
cím ledě v HŽP ARÉNĚ s celkem HC 
Havířov Panthers. Hned o tři dny pozdě-
ji, v sobotu 15. září v 17.00 hodin je čeká 
další soupeř, a to HC Kometa Brno. I toto 
utkání můžete přijít sledovat a podpořit 
domácí tým na prostějovský zimní stadion 
- do HŽP ARÉNY. 

Vstupné: dospělí  50 Kč, děti do 140 
cm 30 Kč.

Permanentní vstupenky se prodáva-
jí v knihkupectví U radnice (jde o jediné 
prodejní místo). Cena permanentky na 
sezónu je 1 000 Kč.

Osoby s průkazem ZTP zaplatí 500 Kč 
- tyto permanentky jsou k dostání v kance-
láři Svazu invalidů v Kostelecké ulici.

Podrobný rozpis utkání naleznete na 
www.hkjestrabiprostejov.cz. Průběžně 

vám budeme utkání avizovat  i v Radnič-
ních listech.

Brzy odstartuje hokejová sezóna. 
Přijďte fandit prostějovským JESTŘÁBŮM!

Náměty na trávení volného času

Základní škola v ulici Dr. Horáka v Pro-
stějově ožila už poslední prázdninový den. 
V pátek 31. srpna se přišli se školou detail-
ně seznámit budoucí prvňáčci. „Rodiče při-
váděli své děti do naší školy do devíti hodin 
ráno. Budoucí prvňáčky přivítala jejich paní 
učitelka a vychovatelka, zavedla je do třídy, 
ukázala jim tělocvičnu, sociální zařízení, 
hřiště, šatny i jídelnu. Děti si mohly hrát 
a soutěžit ve škole až do 15 hodin odpo-
ledne. Samozřejmě nezůstaly bez oběda,“ 
vylíčil ředitel školy Ivan Pospíšil s tím, 
že podobnou generálku prvního školního 

dne uspořádali poprvé v loňském roce. 
„Velmi se nám to osvědčilo, protože děti 
se v klidu seznámily s novými prostorami 
a v září, kdy se do školy vrátili všichni 
ostatní žáci, naši prvňáci už věděli, kam 
jít a nebyli tak stresováni,“ doplnil Pospí-
šil. 

Nejen budoucí prvňáčky čekaly v základ-
ní škole v ulici Dr. Horáka nové šatny. „Přes 
prázdniny zde proběhla rekonstrukce šaten 
včetně nového osvětlení za zhruba jeden 
milion korun,“ připomněl místostarosta 
Prostějova Pavel Drmola.   (jg) 

Školství

Generálka v základní škole 
v ulici Dr. Horáka

Počínaje pondělkem 3. září byl obno-
ven provoz v prostějovských městských 
lázních, které v letním období prošly 

rekonstrukcí. Provozní doba bazénu, sau-
ny, páry i solária je k nalezení na www.
dsp-pv.cz. 

Domovní správa současně oznamuje, 
že dnem 9. září končí letní sezona v aqua-
parku Koupelky.

Obnovení provozu v městských lázních

se uskuteční v pátek 7. září od 13.00 
hodin. Pořadatelem je Café, restaurant Atri-
um, a obchodní centrum Atrium. Registra-
ce účastníků bude do 12.45 hodin v pro-

storách startu u prostějovské radnice. 
   Požadavky: podpatky minimálně 5 cm. 
Kategorie: ženy. Případní zájemci z řad 
mužů budou hodnoceni samostatně. Pro 

vítěze běhu jsou připraveny hodnotné 
ceny.

Další informace podá ředitel závodu Vla-
dimír Komínek, telefon 602 794 090.

Běh na podpatcích od radnice k Atriu

Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský 
zvon - nástroj starý 3 500 let z období 
dynastie Ming. Posluchači se mohou 
zaposlouchat do alikvotních tónů, kte-
ré dle prastaré tradice nejen rezonují 
s naší duchovní podstatou, ale léčí také 
naše tělo. Zajímavostí je i to, že součás-
tí hudebního nástroje je vodní hladina, 
která během hry vytváří rezonanční 
obrazce a ve fortissimu dochází až k její 
levitaci do výše řady centimetrů. Hudeb-

ní zážitek je tak doplněn i silným zážit-
kem vizuálním. Koncert se koná dne 
30. 9. v 18.30 hod. ve velkém sále Spole-
čenského fomu Prostějov (bývalé Kultur-
ní a společenské centrum), Komenského 
ul. 6. Předprodej vstupenek: Společenský 
dům a Informační služba Městského úřa-
du Prostějov (vedle hlavního vchodu rad-
nice). Cena vstupenky: 120 Kč.

Bližší informace na tel: 604 851 466 
nebo na WWW.DUB.CZ.

Koncert Tajemství léčivého zvuku 

V září 2007 uplyne 15 let od chvíle, kdy 
Cyrilometodějské gymnázium v Prostě-
jově přivítalo první studenty. Na oslavu 
této události jsme připravili  dne 12. 9. na 
nám. T. G. Masaryka komponovaný pořad 
pro žáky prostějovských základních škol 
i veřejnost nazvaný „Děti, pojďte si hrát“. 

Program:
10.00 - 13.00 
Dopolední blok pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
13.30 - 16.30 
Odpolední blok pro veřejnost
16.30 - 18.00 
Koncert hudebních skupin, 
taneční skupina RUT
18.00 - 18.15 
Losování výherců hry „Pošli to dál“
18.15 - 19.45 
Večerní koncert
Nad akcí převzal záštitu starosta měs-

ta Prostějova ing. Jan Tesař a zástupce 
hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jit-
ka Chalánková. Všechny srdečně zveme.

 CMG Prostějov 

V ZŠ v ulici Dr. Horáka si prvňáčci mohli přijít svoji školu a spolužáky 
omrknout už v pátek 31. srpna.  Foto: J. Gáborová 

Oslavy patnáctého výročí založení 
Cyrilometodějského gymnázia

Desítky malých i velkých dobrovolných 
hasičů dorazily v sobotu 18. srpna do parčí-
ku vedle hasičské zbrojnice v prostějovské 
části Vrahovice. Naštěstí nebylo třeba zasa-
hovat u žádného požáru, protože smyslem 
akce bylo předvést hasičské dovednosti 
v soutěžním požárním útoku. 

Začínalo se úderem desáté hodiny dopo-
lední, kdy se utkala tři družstva mladších 
a osm družstev starších žáků. Nejmladší 
hasičský potěr z Vrahovic nezklamal a na 
domácí půdě obsadil první místo. Star-
ší žáci skončili druzí, hned za družstvem 
z Krasic. 

„Získávat děti do hasičského kroužku 
není v dnešní době vůbec nic jednoduchého, 
děti mají  pestrou nabídku řady sportovních 
i jiných aktivit, ale snažíme se nejmlad-
ší dobrovolné hasiče přilákat, což se nám 
zatím vcelku daří,“ konstatoval velitel čety 
Vrahovice Miroslav Vantuch. 

Hodinu po poledni odstartovaly závody 
dospělých v netradičním požárním útoku. 
Zúčastnila se čtyři družstva žen, přičemž 
také v této disciplíně zůstalo prvenství Vra-
hovicím. Netradiční požární útok v katego-
rii mužů se nejlépe podařil družstvu Lipové, 
Vrahovice B skončily v konkurenci deseti 
celků na třetím místě.  Kolem čtvrté hodi-
ny odpolední přišla řada na soutěž veteránů 
O pohár starosty města Prostějova. „Je to 
taková třešinka na dortu. Veteráni závodí 
se starými ručně startovanými stříkačkami
a právě u této disciplíny bývá největší leg-

race,“ komentoval závod Miroslav Van-
tuch. Veteránky ženy z Vrahovic skonči-
ly na prvním místě a poprvé se podařilo 
dosáhnout mety nejvyšší také vrahovickým 
veteránům - mužům. „Jsem rád, že pohár 

starosty města Prostějova mohu popr-
vé předat pořadatelům celého klání, tedy 
hasičům z Vrahovic,“ gratuloval vítězným 
veteránům v závěru akce starosta města 
Prostějova Ing. Jan Tesař.

Pohár starosty města Prostějova vybojovali pořadelé 
klání v požárním útoku - hasiči z Vrahovic 

Pohár starosty města Prostějova předal ing. Jan Tesař hasičům z Vrahovic. 
 Foto: archiv

Trofejí prvořadého významu se mohou 
pochlubit dobrovolní hasiči z Prostějova - 
Domamyslic. Na nedávném okresním kole 

soutěže v požárním útoku obsadili jako 
družstvo 1. místo. V celkovém pořadí jsou 
na příčce druhé, přičemž si takto zároveň 

zajistili postup do krajského kola. 
„Nedávno jsme podruhé získali i putov-

ní pohár města Litovle. Obhajoba nebyla 
jednoduchá, v soutěži byla spousta kon-
kurenčních družstev, ale požární sport je 
mimo jiné  o tom, že kdo udělá méně chyb 
při soutěži, vyhrává. Díky tomu zůstal 
putovní pohár města Litovle v Prostějově 
- Domamyslicích,“ uvedl velitel Sboru 
dobrovolných hasičů z Domamyslic Pavel 
Liška s tím, že úspěšní jsou nejen jako 
družstvo, ale i v klání jednotlivců. 

Kromě dospělých bodují i domamyslic-
ké děti,  které z devíti hasičských soutěží 
přivezly už osm pohárů. „Většina soutěží 
probíhá o víkendech.Někdy je program 
opravdu nabitý a účastníme se až dvou 
soutěží za den. Bez podpory našich pří-
znivců by to nešlo. Chtěli bychom proto 
poděkovat všem, kteří nám pomáhají, 
jako je Město Prostějov, Haspo Prostějov, 
Kovovýroba Šilhavý, Restaurace lázně 
a Občerstvení Na splávku,“ uzavřel Pavel 
Liška.

Domamysličtí dobrovolní hasiči na soutěžích bodují

Dobrovolní hasiči z Domamyslic se mohou mimo jiné pochlubit i ziskem 
putovního poháru města Litovle.  Foto: archiv 

Vše co se skrývá pod tímto titulkem 
máte možnost spatřit, pokud si uděláte den 
volna a budete si jej chtít naplno užít. 

KSTS – Klub sběratelů turistických 
suvenýrů

TZ – Turistické známky
B – Bouzov
To je ono spojení, na které vás zveme. 

A to dne 15. 9. 2007 na hrad Bouzov. 

KSTS zde pořádá již 5. celostátní setkání 
svých členů a příznivců. Celodenní pro-
gram se soutěžemi pro diváky je připraven 
včetně ukázek klubové činnosti. Nejvíce je 
očekávána sběratelská burza, kde si může 
své sbírky doplnit každý příchozí. 

Firma Turistické známky má na hradě 
výstavu všech svých turistických známek, 
po celou sezónu hojně navštěvovanou. 

A samozřejmě neustále doplňovanou, takže 
při akci KSTS můžete spatřit úplné novin-
ky, včetně nejžhavější novinky – Výroční 
turistické známky k 5. setkání KSTS.

Hrad Bouzov vás zve samozřejmě 
k prohlídkám. Jste-li příznivci turistiky, 
vzhůru na Bouzov! 

  Za KSTS Josef Klimeš
 www.ksts.info 

KSTS+TZ+B

kolo datum  domácí hosté  čas/výsl.
1. středa  HK Jestřábi HC Havířov
 12.09.07 Prostějov  Panthers   18:00
2. sobota HK Jestřábi  HC Kometa
 15.09.07  Prostějov  Brno  17:00   
3. pondělí HC Olomouc HK Jestřábi
 17.09.07  Prostějov    18:00
4. středa HK Jestřábi  HC Dukla
 19.09.07  Prostějov  Jihlava  18:00   
5. sobota HK Jestřábi HC Sareza
 22.09.07  Prostějov  Ostrava 17:00 
6. středa HK Jestřábi HC Draci
 26.09.07  Prostějov  Šumperk 18:00   
7. sobota SK Horácká  HK Jestřábi
 29.09.07 Slavia Třebíč Prostějov 17:00

Lazariánský servis o. s. Svatolazarská 
komenda zahájil v areálu bývalé prostě-
jovské nemocnice v Lidické ulici č. 86 
provoz půjčovny rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek, na jejichž zajištění 

přispělo město formou veřejné fi nanční 
podpory.

Zájemci o zapůjčení  mohou kontak-
tovat paní Zapletalovou na telefonu 776 
054 299.

Sociální oblast

Půjčovna rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek

Občanské sdružení Pomocná ruka pořá-
dá v pátek 21. 9. od 10.00 do 16.00 hodin 
charitativní sbírku. Ta se uskuteční na 
dvou místech - v  ZŠ Jana Železného na 
Sídlišti Svobody a v Reálném gymnáziu 
a základní škole města Prostějova ve Stu-

dentská ulici. Sbírá se oblečení, potřeby 
pro domácnost, hračky, lůžkoviny, závěsy 
apod., vše balené v krabicích.

Bližší informace získáte na adrese: OS 
Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov, tele-
fon 582 335 251.

Charitativní sbírka

Soutěž mladých dobrovolných hasi-
čů v Krasicích se uskuteční se v sobotu 
15. září u hasičské zbrojnice v Západní 
ulici č. 70 v Prostějově - Krasicích. Příjezd 
jednotek ve 13.00 hodin. Startovné: 50 Kč. 

Disciplína: požární útok. Kategorie: mlad-
ší a starší žáci. Občerstvení zajištěno. 

Hasiči z Krasic srdečně zvou i širokou 
veřejnost.

Soutěž o pohár starosty Sboru 
dobrovolných hasičů


