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Ohlédnutí ve fotografi ích za Bambiriádou 2007 MĚSTO PROSTĚJOV
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

vyhlašuje
výtvarnou veřejnou dvoukolovou soutěž 

na ztvárnění

„PAMĚTNÍ DESKY- OTTO WICHTERLE

 a HANA WICHTERLOVÁ“

umístěnou v lokalitě města Prostějova, Svatoplukova 53

A „PAMĚTNÍ DESKY- JOSEF DUDA“

umístěnou v lokalitě města Prostějova, Sádky 6

 
 Druh soutěže:   výtvarná veřejná anonymní a dvoukolová
   1. kolo anonymní
   2. kolo neanonymní

Datum vyhlášení soutěže: 24. 5. 2007
Lhůta k vyzvednutí není stanovena.

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími - 1. kolo
se stanovuje na 27. 8. 2007 do 12.00 hodin.

Datum vyhlášení soutěže - 2. kolo - neanonymní
se stanovuje na 10. 9. 2007.

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími - 2. kolo
se stanovuje do 10. 10. 2007 do 12.00 hodin.

Soutěžní podklady budou soutěžícím vydány
prostřednictvím sekretářky soutěže Dagmar Cáskové.
Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury,

nám. T.  G. Masaryka 12 – 14,
tel.: 582 329 331, e-mail: dagmar.caskova@mestopv.cz

Soutěžní podmínky jsou též uvedeny na www.mestopv.cz.

Chcete se zbavit problémů kožních, 
gynekologických, zažívacích, psychických 

a jiných, které se opakují  
a nejdou klasicky vyléčit?

Absolvujte vyšetření kapky krve 
v mikroskopu, cílenou poradnu 

a doporučenou léčbu potravinovými doplňky.

Kontakt: 606 283 070

Ing. Miloslav Vlček, předseda poslanecké sněmovny, MŠMT - Praha, MK - Praha, Bednářová Radka Ing., daňový poradce, Prostějov, BENTRANS, Němčice nad 
Hanou, Čokoládovny – ORION, Doktor Milan, Lipov, Domovní správa, Prostějov, DYNAMARK, Prostějov, Ferrum form s.r.o., Malá Morávka, GEMARE AGENCY s.r.o., 
Olomouc, HEDVA, Moravská Třebová, HELIOS, Mostkovice, Jacht klub GALA, Mostkovice, Klub rodinné zábavy, Toman Jiří, Koutný spol. s.r.o., Prostějov, Kouřil Petr 
– ELMO, Prostějov, Martínek Ivo – ELMO, Prostějov, Městské divadlo, Prostějov, Moravský rybářský svaz, Prostějov, NAISY kosmetické a kadeřnické studio, Vačkářová 
Pavlína, Netopil Zbyněk – TJ OP, vodní sporty, Prostějov, Obecní úřad, Bílovice-Lutotín, Obecní úřad, Čechy pod Kosířem, Obecní úřad, Mostkovice, Oděvní podnik a.s., 
Prostějov, Palírna u Zeleného stromu – Starorežná, Prostějov, Papírny a. s., Brno, Policie ČR, Plumlov, Policie ČR, Prostějov, Posádková ošetřovna, Žatec, Povodí 
Moravy, Olomouc, Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, REDO s.r.o., Prostějov, SCHOLA SERVIS, Prostějov, Společnost lidí dobré vůle, Prostějov, Šindelář 
Lubomír – TOPTECH, Prostějov, Technoprojekt a. s., Ostrava, TOI TOI sanitární systémy s.r.o., Olomouc, VaK, Prostějov, Wolf Michal Ing., Zmrzlina Vágner, Prostějov, 
ZŠ Palackého, Prostějov, MAKOVEC a.s., Prostějov

Program festivalu
 
Středa 6. června
12.00 – 17.00 hodin 
Vystoupení školských zařízení, 
dětských domovů, ÚSP 
17.00 hodin  
Veselá(z)houba
17.30 hodin
Jiří „Elvis“ Kura   
 18.00 hodin 
5th Element   
19.00 hodin 
MAXIM TURBULENC
20.00 hodin 
Michal David
21.00 hodin 
Michael Foret a ForetGump
22.00 hodin 
Klementův Lazaret 
Pavel Kovář - disco
Čtvrtek 7. června
9.00 – 15.00  hodin 
Vystoupení školských zařízení, dětských 

domovů, ÚSP....  
10.30 hodin 
Pavel Trávníček a Monika Fialková
11.00 hodin 
HEIDI
Oba dny, během kterých bude probíhat 

pestrý doprovodný program, moderuje 
PAVEL SVOBODA (TV Nova). Občerst-
vení zajištěno.

Vstupné: 100 Kč/středa  50 Kč/čtvrtek. 
             www.pisnickoukeslunci.cz 

Letošního ročníku Bambiriády, která proběhla ve dnech 24. – 26. května v areálu velodromu, se zúčastnilo více než 
sedm tisíc návštěvníků. Na ploše i na pódiu se prezentovalo 38 organizací, spolků a příznivců dětí a mládeže.  Foto: zaza

Sobotní dopoledne bylo ve znamení prezentace všech 
zúčastněných sdružení a organizací. Tradičně největší 
zájem byl o soutěže pořádané městskými policisty ve 
spolupráci s Policií ČR, hasiči a záchranáři. Za výbor-
né splění úkolů mohly děti v tombole získat nejrůznější 
ceny, mimo jiné i refl exní vesty.  Foto: Y. Kadlecová

Součástí Bambiriády byl tzv. GRAFFITI projekt.  Svá díla 
tvořila v přilehlém areálu zhruba dvacítka mladých lidí. 
Projekt realizovala v rámci kampaně „Každý jsme jiný, 
všichni rovnoprávní“ Česká rada dětí a mládeže.  Foto: zaza 

V sobotu si účastníci Bambiriády měli možnost vyzkou-
šet na tzv. trenažeru pásání různé typy bezpečnostních 
sedaček pro děti. Ti nejmenší za odměnu dostali fi gurku 
pásovce. „Ten dětem připomíná, že je autosedačka chrá-
ní stejně jako jeho pevný krunýř," uvedla Jana Adámková 
ze skupiny prevence městské policie.  Foto: Y. Kadlecová

Na pódiu se během tří dnů vystřídaly více než tři stov-
ky účinkujících. Byli mezi nimi i tanečníci z dětského 
hanáckého souboru Kláseček, kteří vystoupili s pás-
mem lidových písní a tanců.   Foto: Y. Kadlecová 

Řešení náhradního parkování 
před městským hřbitovem
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., 

jako investor stavby 
„Rekonstrukce veřejného vodovodu v ulici Brněnská“ 

sděluje, že v rámci rekonstrukce veřejného vodovodu 
v úseku před městským hřbitovem vznikla nutnost 
omezení parkování před městským hřbitovem 

v době od 6. do 30. června 2007. 

Po tuto dobu bude zajištěno 
náhradní parkování u obřadní síně za městským hřbitovem. 

Příjezdová trasa je vedena Lidickou ulicí 
a bude od vchodu do městského hřbitova vyznačena.

Děkujeme za pochopení.


