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Poslední srpnový víkend hostila Lipen-
ská přehrada nejlepší dálkové plavce Čes-
ké republiky. Konalo se zde Mistrovství 
ČR dorostenců a dospělých v dálkovém 
plavání. Plavalo se na tratích 3 km, 5 km, 
10 km a dokonce i 20 km. Počasí bylo 
oproti loňskému roku naprosto ideální. 
Loňské vlny, zimu a studenou vodu letos 
vystřídalo sluníčko, klidná hladina a teplo-
ta vody 21°C. Oddíl dálkového a zimního 
plavání TJ Haná Prostějov vyslal počet-
nou dvanáctičlennou skupinu plavců, kteří 
plavou především v kategoriích masters. 
Závod patřil do šňůry závodů v rámci Čes-
kého poháru v dálkovém plavání. „Hanáč-
tí plavci“ upevnili přesvědčivě svoji velice 
hezkou šestou pozici v celkovém hodno-
cení družstev (z 55 oddílů a klubů). Lipno 
přivítalo taková plavecká esa jako je David 
ČECH (první Čech, který přeplaval kanál 
La-Manche tam a zpět), Rostislav VÍTEK, 
Lenka ŠTĚRBOVÁ a další. Nechyběl ani 
přemožitel kanálu La-Manche v roce 2005 
a operní pěvec Národního divadla Richard 
HAAN.

Do konce Českého poháru zbývají ještě 
tři závody na otevřené vodě a závěrečný 
závod v Krnově na bazéně. A jak si vedou 
Prostějováci z TJ Hané v průběžném hod-
nocení v kategoriích masters? Díky své 
houževnatosti a pravidelné účasti na závo-
dech se nemají určitě za co stydět. Posuďte 
sami.

Poslední srpnový víkend hostila 
Lipenská přehrada nejlepší dálkové 
plavce České republiky. Byli mezi 
nimi i členové oddílu dálkového 
a zimního plavání TJ Haná Prostě-
jov.   Foto: archiv 

Hanáčtí plavci upevnili na Lipně svoji pozici
Muži:
Ø masters J   (1933 – 1937) 1. místo Jan JURNÍK (71)
Ø masters I   (1938 – 1942) 1. místo Bohumil PÁCL (67)
Ø masters H (1943 – 1947) 2. místo Jaroslav SOPUCH (61)
Ø masters G   (1948 – 1952) 1. místo Ivan NOVOTNÝ (59)
Ø masters F  (1953 – 1957)  1. místo Jan KOVAŘÍK (50)
     2. místo Milan KÝR (53)
Ø masters C  (1968 – 1972) 3. místo Michal MUCHA (39)
     4. místo Luděk COUFAL (37)

Ženy:
Ø masters D (1963 – 1967) 3. místo Věra BLIŽŇÁKOVÁ (44)
Ø masters C  (1968 – 1972) 3. místo Lenka SVOBODOVÁ (39)

Dálkové plavání je sport, kde se pěstuje vůle jedince, člověk se udržuje v neustálé 
fyzické kondici. A rozhodně je to příležitost příjemnou formou strávit víkendy v dob-
rém kolektivu plavců. Bližší informace se dozvíte na www.tjhana.info a www.dalkove.
plavani.info.

NABÍZÍME ČLENŮM SPORTOVNÍCH KLUBŮ (ODDÍLŮ DĚTÍ, MLÁDEŽE I DOSPĚLÝCH), ČLENŮM OBČANSKÝCH 

SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ, ABY VEŘEJNOST PROSTŘEDNICTVÍM RADNIČNÍCH LISTŮ

 INFORMOVALI O SVÉ ČINNOSTI A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH.

 ČLÁNKY VČETNĚ FOTOGRAFIÍ A KONTAKTŮ NA SEBE ZASÍLEJTE ELEKTRONICKY NA ADRESU: 

jana.gaborova@mestopv.cz. 

Své příspěvky můžete zasílat i písemně na adresu: 
Jana Gáborová, Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 – 14. 

Tvořivá dílna
PODZIMNÍ KERAMIKA
KDY: pondělí 10. září 2007 od 16.30 do 18.00 hodin
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
Vyrábění keramických misek s podzimní tématikou. Poplatek 50 Kč/osoba. Pracovní 

oblečení s sebou.

Výjezd za handicapovanými i volně žijícími živočichy na jih Prostějovska
KDE: sraz u Ekocentra Iris na Husově nám. 67 v 8.00 hod.
KDY: sobota 15. září 2007
Návštěva Stanice pro záchranu handicapovaných živočichů v Němčicích n. H., pokra-

čujeme do Mořic na místní biocentrum Mokroš, do Vitčického lesa s jeho menší roz-
hlednou, skončíme v okolí Otaslavic - věž Hladomorna, skály Obrova noha, živočichové 
potoků i rybníka. Dalekohledy s sebou.

Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz nebo 603 298 039 do středy 12. září.
Účastnický poplatek na dopravu autobusem: 40 Kč.

Na severovýchod od Helsinek...
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
KDY: středa 19. září 2007 v 17.00 hodin
Povídání Mgr. Jitky Hanušové a Mgr. Markéty Dvořákové o jezerní provincii Savo ve 

východní části Finska. Přednáška bude doplněna výstavou fotografi í dokumentujících 
setkání obou autorek se zemí tisíce jezer.

1. realizační víkend
HEJ RUP
KDY: sobota 22. září – neděle 23. září
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
Pokračování komunitního plánování relaxační zóny v biokoridoru Hloučela (budo-

vání naučné stezky). Účastníci předchozích čtyř setkání začnou realizovat naplánované 
aktivity. Sraz v sobotu i v neděli v 10  hod. v Kovárně Ekocentra Iris, obědy a drobné 
občerstvení zajištěno.

Bližší informace: iris@iris.cz nebo 603 730 594.

Tvořivá dílna
PODZIMNÍ KERAMIKA - GLAZOVÁNÍ
KDY: pondělí 24. září 2007 od 16.30 do 18.00 hodin
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  
Glazování keramických misek s podzimní tématikou vyrobených v předešlé dílně.
Poplatek 50Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Akce pro děti
ZNÁŠ SVOJE ZVÍŘÁTKO?
KDY: ve čtvrtek 27. září od 15.00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 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 poradnou. Tradiční setkání pejs-
ků, koček, křečků, morčat, želviček, andulek, a dalších zvířecích společníků. „Zví-
řecí stezka“ znalostí a dovedností pro jejich pány. Odměny pro všechny účastníky. 
Určeno pro děti a mládež, jejich rodiče vítáni.

Akce v přírodě pořádaná společně s Dobrovolnickým centrem 
Adra a Zdravým městem Prostějov

POCHOD VŠECH GENERACÍ ANEB 
NA VÁCLAVA DO PŘÍRODY - NEJEN VÁCLAVOVÉ TO POTŘEBUJÍ
KDY: pátek 28. září 2007 (státní svátek)  
KDE: start na nám. TGM před radnicí od 9.00 do 9.30 hod.

Trasa povede městem kolem domova důchodců až do biokoridoru Hloučela. Cestou 
budou připravena přírodovědně zaměřená kontrolní stanoviště. „Pochod“ bude zakon-
čen u občerstvení U Abrahámka, kde bude připraven táborák, známá country kapela 
Hloučeláci, ochutnávka zdravé výživy a biopotravin, drobné pohybové aktivity (s využi-
tím přírodních překážek) nejen pro děti. Vyhlášen bude nejmladší a nejstarší účastník, 
největší znalec přírody, nejmrštnější účastníci různých pohybových aktivit atd. 

Odměnou pro všechny účastníky bude nově vydaná brožura „Parky a dřeviny Pro-
stějova“, jejíž slavnostní křest proběhne právě tento den v cíli trasy. Záštitu nad akcí 
převzal místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.

AKCE FINANČNĚ PODPOŘILY 
MĚSTO PROSTĚJOV,

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND A STÁTNÍ ROZPOČET ČR 
V RÁMCI PROJEKTU „PŘÍRODĚ OK!“ 

A MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROGRAMU 

SSEV PAVUČINA A ČSOP NÁRODNÍ SÍŤ STŘEDISEK 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

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 
pořádá v září tyto akce:

Chcete, aby se vaše dítě věnovalo 
tanci? Chcete, aby se věnovalo pohybu 
a všestranně se rozvíjelo? Chcete, aby 
vaše dítě příjemně a kvalitně trávilo svůj 
volný čas? Potom neváhejte a přijďte své 
dítě zapsat do tanečního studia FREE 
DANCE Jany Bálešové. 

Do taneční přípravky bereme děti už 
od 3 let – zde se naučí základy gymnasti-
ky, rytmiky, aerobiku, baletu a tanečního 
divadla. Věkové skupiny tanečníků jsou 
5 - 8 let, 9 –11 let, 12 - 14 let a nad 15 
let. Učíme všechny taneční styly – balet, 
jazz, gymnastiku, hip hop, break dance, 
show dance aj. Můžete si zvolit, zda se 
věnovat tanci rekreačně nebo závodně. 
Bližší informace o náplni, školném a o 
činnosti studia najdete na www.freedan-
ce.cz. 

A kde zápis proběhne? Každý den 
do 27. září ve  Spektru na ul. Vápenice 
v Prostějově od 16 do 19 hodin. Zájemci 
se mohou rovněž přihlásit a informovat 
na tel. čísle: 608 542 400.

TS FREE DANCE provádí zápis dětí

V tanečním studiu FREE DANCE se děti naučí všechny taneční styly.  Foto: archiv 

Školní rok začíná, a to nejen pro mládež školou povinnou. 
Také prostějovská Akademie III. věku po prázdninách přivítá své 
stálé i nové návštěvníky. A to už ve čtvrtek 20. září v 9.30 hodin.  
Průkazky na celý běh jsou již v tomto okamžiku k dispozici 
v Kulturním klubu Duha u  A. Černé v 1. poschodí za nezměně-
nou cenu 50 Kč na pololetí. Vstupné na jednotlivou přednášku 
20 Kč.

 Pořadatelé - Kulturní klub Duha - se těší na všechny pozorné 
posluchače.

Program na I. pololetí školního roku 2007/2008 

 20. 09. 2007        Průřez padesáti léty Wolkerových Prostějovů…   
 18. 10. 2007        Mongolsko – Země kočovníků, koní a volnosti  
 15. 11. 2007        Stromy a rostliny kolem nás a možnost komunikace s nimi  
 20. 12. 2007        Historie módy  pohledem milovníků starých časů
 17. 01. 2008        Soužití několika generací  

Ivan Čech, vedoucí kina Metro 70, spoluorganizátor akce

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Sté výročí založení skautingu si připo-
menou i skauti z Prostějova, kteří zvou 
k oslavám také širokou veřejnost:

Sobota 15. 9. 2007 v 16.30 hodin
Ve foyeru kina Metro 70 se uskuteční 

vernisáž výstavy fotografi í z celosvě-
tového jamboree v Londýně. 

V sobotu 22. 9. 2007 od 9.00 do 18.00 
hodin proběhne v Kolářových sadech 
Dětský den s názvem Koktejl pohádek. 
Provázet celým dnem budou studentské 
kapely z Prostějova. Vystoupí dětské 
soubory, k vidění bude výstava fotografi í 
a videoprojekce ze skautského života.

V neděli 23. 9. 2007 ve 14.00 hodin 
v Rajské zahradě za kostelem Pový-
šení sv. Kříže proběhne skautská 
ekumenická bohoslužba. Následovat 
bude průvod a položení kytice k soše 
zakladatele prostějovského skautingu 
Jiřího Wolkera. 

Oslavy stého výročí skautingu

Provoz MC Sídliště Svobody 6

PO 8.30-12.00 Cipískova školička
   (přihlášené děti od 2,5 let
   – bez přítomnosti  rodičů)
ÚT 8.30-12.00 Zajíčci - děti od 1,5 do 2,5 let 
ST 8.30-12.00 Méďové  - děti od 2,5 let
  15.00-17.30  Rodinná herna děti 
   bez omezení věku - možnost 
   hlídání dětí
   (nutno tel. objednat)
ČT 8.30-12.00  Broučci - děti do 1,5 roku
 13.00-14.00  Hrátky s pohádkou 
   (přihlášené děti od 3 let)
 16.00-17.00 Hrátky s pohádkou 
   (přihlášené děti od 3 let)
PÁ 8.30-9.30  Angličtina pro maminky
    s hlídáním dětí
 8.30-12.00 Tvořivé pátky
   děti bez omezení věku  

Mateřské centrum Cipísek
Pracoviště: MC Dvořákova, tel. 602 364 868, MC Sídliště Svobody, tel. 602 364 874, 

mcprostejov@centrum.cz, www.mcprostejo.goo.cz, 

Provoz MC Dvořákova 5
PO 8.30-12.00 Zajíčci - děti od 1,5 do 2,5 let
  15.00-17.30  Rodinná herna -  děti bez omez.věku 

možnost hlídání dětí (tel. objednat)
ÚT 8.30-12.00 Méďové - děti od 2,5 let 
ST 8.30-12.00 Broučci - děti do 1,5 roku
  13.00-15.00 Mimiklub 
ČT 8.30-9.15  Angličtina pro rodiče s dětmi
 9.30-12.00 Dopoledne pro mámu
    děti bez omezení věku
 16.00-17.30 Klub dvojčat (první čtvrtek v měsíci)
PÁ 8.30-12.00 Cipískova školička
   (přihlášené děti od 2,5 let 
   bez přítomnosti rodičů)
Burza podzimního a zimního oblečení a obuvi  (pro děti do 

6 let) proběhne v MC Dvořákova od 21. do 27. září. Příjem zboží: 
pátek 21. 9. od 9 do 17 hodin a po 24. 9. od 9 do 12 hodin.  Prodej: úterý 
25. 9. od 9 do 17 hodin a středa 26. 9. od 9 do 12 hodin. Výdej neproda-
ného zboží: čtvrtek 27. 9. od 9 do 17 hodin. V MC Dvořákova v tyto dny 
neprobíhá běžný program, MC Sídl. Svobody je uzavřeno.


