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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

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ 
PŘÍRODY OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Kde: camping Baldovec u Rozstání
Kdy: 2. - 3. června 
Sobota 2. června
Příjezd do Baldovce samostatně autem do 10 hodin (autobusové linky v sobotu 

nejedou). Vycházka s Hynkem Skořepou údolím Luhy ze Sloupu na Vlčí skálu. Sraz 
ve Sloupu ve 13.30 hodin u kostela. Večer táborák nebo posezení v místní restauraci, 
prezentace činnosti organizací, co nového chystáme, představení vydaných publikací 
a letáků, výstava o činnosti ČSOP.

Neděle 3. června
Vycházka údolím Bílé vody do Holštejna. Prohlídka zříceniny hradu, jeskyně Hlado-

morna, Stará Rasovna a okolí, Moravský kras. 
Cena ubytování v chatkách 100 Kč/noc. Možnost stravování v restauraci uvnitř areálu.
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz nebo 603 298 039.

VYCHÁZKA NA VLČÍ SKÁLU
Kde: Sloup (Moravský kras)
Kdy: sobota 2. června, sraz ve 13.30 hodin u kostela
Vycházka s Hynkem Skořepou, autorem knih „Přírodní skvosty Prostějovska“ a „Lesy 

Drahanské vrchoviny“. Trasa povede ze Sloupu údolím Luhy na Vlčí skálu (a možná 
ještě kousek dál ke starým hraničním mezníkům panství) a pak lesy nad údolím zpět do 
Sloupu. Návrat asi v 18 hodin. 

Tvořivá dílna

KERAMIKA PRO RADOST (1/2)
Kdy: pátek 8. června od 16.30 hodin
Kde: Husovo nám. 67, Prostějov  
První část tvořivé dílny. Vlastnoruční výroba drobných nástěnných dekorací z kera-

miky pro děti i dospělé. Poplatek za materiál 50 Kč za osobu. Vezměte si pracovní 
oblečení!

Zájezd 

JESENICKÉ EKOFARMY A RAŠELINIŠTĚ REJVÍZ
Kdy: v sobotu 9. června
Kde: odjezd autobusu z Husova nám. 67  v 7.00 hodin
Revíz - unikátní naučná stezka největšího rašeliniště na Moravě s tajuplnými černými 

jezírky a vzácnými druhy rostlin i živočichů. 
Jeseník - naučná stezka Vincence Priessnitze – zakladatele prvního vodoléčebného 

ústavu na světě. Navštívíme také jesenické ekofarmy a možná ochutnáme potraviny 
vypěstované bez použití chemie.

Cena zájezdu: 160 Kč. Přihlášky nejpozději do 6. června na níže uvedené kontakty. 
Podrobnosti získáte na čísle 739 669 558 nebo na kancelar@iris.cz. 

První plánovací víkend

KOMUNITNÍ PROJEKT HEJ RUP! – 3. ČÁST 
Kdy: 9. - 10. června
Kde: odjezd autobusu z Husova nám. 67  v 7.00 hodin
Pokračování komunitního plánování relaxační zóny v biokoridoru Hloučela. Účastní-

ci předchozích dvou setkání budou pokračovat v započaté činnosti. Tentokrát již naplá-
nujeme konkrétní vybrané aktivity, jejich materiální i organizační zajištění.

Sobota: od 7.00 hodin výjezdní zasedání – aneb berme si příklad z okolí. 
Neděle: od 10 do 13 hodin společné plánování v Kovárně Ekocentra Iris.
Oběd na oba dny zajištěn. Bližší informace: iris@iris.cz nebo 603 730 594.

Vernisáž

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZE SOUTĚŽE ČLOVĚK V KRAJINĚ
Kdy: středa 13. června v 17.00 hodin
Kde: Husovo nám. 67, Prostějov
Vernisáž a výstava fotografi í účastníků soutěže Člověk v krajině. Při této příležitosti 

proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, kteří budou odměněni věcnými cenami.

Akce v přírodě

POZOROVÁNÍ BOBRŮ Z LODIČEK
Kdy: pátek 15. června 
Kde: odjezd autobusu z Husova nám. 67 v 17.30 hodin
Pojeďte s námi pozorovat bobry v jejich přirozeném prostředí přímo z vodní hladiny. 

Pozorování bude doplněno odborným výkladem o zajímavém bobřím životě.
Cena zájezdu 70 Kč, přihlášky nejpozději do 12. 6. na 603 298 039 nebo kancelar@iris.cz.

Přednáška

ČLOVĚK A OBOJŽIVELNÍCI
Kdy: středa 20. června v 17.30 hodin
Kde: Husovo nám. 67, Prostějov
V uplynulých desetiletích došlo na našem území nejen vlivem zemědělství, rybář-

ství a lesního hospodářství k drastickému úbytku vodních ploch vhodných pro život 
a rozmnožování obojživelníků. O příčinách, důsledcích a možnostech ovlivnění vymí-
rání žab, čolků a mloků v České republice bude přednášet známý zoolog Ivan Zwach. 
Beseda bude doprovázena promítáním fotografi í.

Seminář

PRVNÍ POMOC ZRANĚNÝM ŽIVOČICHŮM
Kdy: úterý 26. června v 8.30 hodin
Kde: Husovo nám. 67, Prostějov 
Tříhodinový seminář spojený s exkurzí do Stanice pro handicapované živočichy 

v Němčicích nad Hanou. Základní pravidla první pomoci a odchytu volně žijících, 
domácích i exotických zvířat, nejčastější důvody zranění, prevence.

Občerstvení zajištěno. Seminář je přednostně určen pro pracovníky obecních úřadů, 
pedagogy, pracovníky policie a hasičských záchranných sborů.

Přihlášky na e-mailu tomas.ptk@seznam.cz nebo telefonním čísle 582 338 278.

Akce fi nančně 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 
Akce na červen 2007

Základní umělecká škola V. Ambrose spo-
lu s Městským divadlem Prostějov za přispě-
ní města Prostějova pořádá ve dnech 1. - 10. 
června přehlídku prostějovských divadel-
ních souborů a jejich hostů – MEDart. Ten-
to festival vznikl z potřeby prostějovských 
amatérských divadelníků ukázat v krátkém 
časovém prostoru výsledky svého „divadel-
ničení“. A tak letos již desátým rokem ožíva-
jí pv-prkna hanáckým umem.

V jubilejním ročníku se představí všech-
ny významné a významnější amatérské 
soubory regionu. Ještě před tím, než vstou-
pí první noha hanáckého ochotníka na pro-
stějovské prkno, vyrazí městem „MEDar-
tovský veseloprůvod“. A pak už festival 
opravdu vypukne.

Pořádající ZUŠ Vladimíra Ambrose při-
spěje do MEDartovské nabídky s nejvíce 
dílky. A ne ledajakými! Divácky úspěšný 
muzikál Kocourek Modroočko, který fes-
tival zahájí,  byl doporučen na Rakovnic-
kou Popelku.  

Představení Tragaču, tragaču zvítězilo 
na národní přehlídce studentských divadel 
Prima sezóna v Náchodě,  a tudíž pojede na 
„mekku“ amatérských divadelníků - Jirás-
kův Hronov. 

Ale zahrají nám i ti nejmenší žáčci lite-
rárně-dramatického oboru zdejší ZUŠ, 
kteří neznají slávu a nezdar. Z jejich dílny 
uvidíme O bílé kočičí princezně, Kvak 
a Žbluňk jsou kamarádi, Deset malých 
miss, Zlatý míč, Ségry  na zabití a Šest 
návodů bez záruky. 

 
Ochotnický spolek Divadlo Hanácké 

obce v prosinci letošního roku oslaví 80 
let své nepřetržité činnosti. Soubor začí-

nal původně s kabaretem a přes operetu 
se dostal k činohře a později k dětským 
představením. Divadlo Hanácké obce má 
nyní na repertoáru dvě inscenace pro děti 
- Strakatou komedii a pohádku Byl jed-
nou jeden drak. Všechna představení pod 
režijním dohledem Hany Lužné.

Nejmladším pravidelným účastníkem 
festivalu je Divadlo Point. Studentské diva-
dlo při Gymnáziu Jiřího Wolkera uvedlo 
v novém prostoru v Olomoucké ulici svou 
první premiéru  - Studnu světců - 2. května 
2005. Divadlo pořádá své pravidelné kaba-
rety, kvizy, Open Miky - večery improvi-
zace. Generálním ředitelem je Aleš Pro-
cházka, jeho druhým já Miroslav Ondra. 
Ředitele i jeho já uvidíte v dobrodružném 
příběhu Ostrov pokladů. 

 Loutkové divadlo Starost vzniklo v roce 
1983, pravidelně vystupuje od roku 1986. 
Principálem a zakladatelem je Ivan Čech. 
Nejprve soubor hrál s rodinným loutko-
vým divadélkem, později začal používat 
marionety, maňásky i plošné loutky. Jar-
marečnímu stylu divadla s živou hudbou 
nejlépe vyhovuje prostor venkovní, proto 
Starost uvidíme v Rajské zahradě za koste-
lem Povýšení sv. Kříže s kouskem nesoucí 
název Sňatek z rozumu aneb Giňol na 
smrtelné posteli.

Divadelní společnost MOJE DIVADLO 
je dalším, již zabydleným prostějovským 
seskupením. Svého diváka si  tato společ-
nost hýčká, a tak ochotničí v přednáškovém 
sále Národního domu, kde sídlí i divadel-
ní kavárna. Od svého narození, 21. srpna 
1997, si MOJE DIVADLO s chutí a nesku-

tečným elánem zahrálo v několika kome-
diích. Tentokrát nás tato partička pozve  na 
kus nazvaný Jak se vám líbí aneb Hraje-
me vám Shakespeara.

A jací jsou letos hosté MEDartu? 
Vyjímeční, inspirativní a zábavní, zkrátka 
nejlepší.

Loutkářský soubor Podivíni z Podivína 
přiveze pohádku Š. D. B. (Široký, Dlouhý 
a Bystrozraký).   A nejen pro děti sehrají 
Čmukaři z Turnova svou úspěšnou maňás-
kárnu Kašpárek chodí pěšky. DS Na Šta-
ci z Němčic nad Hanou zavítá s novinkou 
Člověk už ničemu neuvěří. Olomoucký 
studentský soubor TEATRO U’N‘I sehraje 
hru Na správné adrese a Plumlovská ZUŠ 
je zastoupena malým, milým představeníč-
kem O slepičce  kropenaté. Hostem z pro-
fesionálních prken je Divadlo U stolu Brno. 
Hru podle stejnojmenné povídky Tajbele 
a její démon přeložil, dramatizoval a reží-
roval A. Přidal.

Divadelní soubor Jana Honsy  z Karo-
linky uvede hru Martina Františka DOMA. 
Baladický příběh z Valašska získal 6. mís-
to v anketě divadelních kritiků „Inscenace 
roku“. Příběh o obyčejných věcech každo-
denního života si podmanil diváky z celé 
republiky včetně diváků Jiráskova Hronova.

Festival MEDart 2007 bude  hravý 
a zdravý, vážný a něžný, kreativní a luk-
rativní – zkrátka barevnopestrý jako vždy! 
Hanácké návštěvniku, každé si jistě najdeš 
svoje představení. Ale mužeš byt u všeho, 
jako já! Srdečně Tě zvu a těšim se.

 Ředitelka Hana Kotyzová

MEDart 2007  - hravý a zdravý, vážný a něžný, 
kreativní a lukrativní 

Prostějovská divadelní prkna již podesáté ožijí hanáckým umem

V rámci divadelní přehlídky prostějov-
ských souborů a jejich hostů se předsta-
ví také amatérský divadelní soubor Jana 
Honsy z Karolinky s představením Doma. 
Baladický příběh z Valašska vycházející 
z hluboké znalosti lidí, kteří zde žijí, pří-
mo hercům „na tělo“ napsal a také zrežíro-
val Martin Františák.

Hra Doma vypráví o tom, co je doma, 
ale také o hledání sama sebe, svého mís-
ta v životě, ale i o tvrdé realitě současné 

valašské dědiny a jejím syrovém životě. 
Premiéra inscenace proběhla již 12. února 
2005 a od té doby se s ní soubor představil 
například na divadelní přehlídce Jiráskův 
Hronov, uvedl ji také v Činoherním klubu 
v Praze nebo v  brněnském Divadle Husa 
na provázku. Autorská inscenace Doma je 
opravdu výjimečným počinem v oblasti 
českého amatérského divadla. Důkazem 
může být třeba zařazení do ankety diva-
delních kritiků v kategorii Inscenace roku 

2005, ve které jako jediné neprofesionální 
divadlo v historii obsadilo šesté místo. Za 
zmínku také stojí fakt, že záznam tohoto 
představení nedávno odvysílala Česká 
televize. Pokud chcete vidět karolinské 
ochotníky v akci a zažít jedinečnou atmo-
sféru jejich pozoruhodné inscenace na 
vlastní kůži, máte jedinečnou příležitost 
v sobotu 9. června v 19 hodin v Městském 
divadle v Prostějově v rámci festivalu 
MEDart. 

Veleúspěšné představení „Doma“  hostuje v Prostějově

Již šestým rokem pořádají kino Metro 
70 a  Schola Servis  v Prostějově výtvar-
nou soutěž Kino a já, která má každým 
rokem vybrán nějaký lákavý podtitul. 
Ten letošní je součástí názvu článku 
– a byl také důvodem, proč se soutěže 

zúčastnil rekordní počet soutěžících. 
Více než dvě stovky prací hodnoti-
la porota velmi těžce – a o vítězství se 
podělili soutěžící z mnoha škol. Tradičně 
vysokou laťku opět dodrželi žáci ze ZŠ 
v Brodku u Prostějova,   poprvé soutěž 

obeslali i soutěžící vzdálenější – z Hole-
šova a Kostelce u Holešova. Vyhodnoce-
ní  a předání cen proběhlo ve čtvrtek, 24. 
května 2007, práce budou vystaveny ve 
foyer kina Metro do konce června 2007. 
 (ič) 

  Piráti, moře, poklady…. a ocenění 

Vyhodnocení  a předání cen proběhlo ve čtvrtek, 24. května, práce budou vystaveny ve foyer kina Metro do konce 
června 2007.   Foto: archiv

Dne 19. 5. se uskutečnil v herně stolního 
tenisu TJ OP Prostějov IV. ročník prostějov-
ského poháru vozíčkářů ve stolním tenise 
konaný jako jeden z dílů Českého poháru. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 37 hráčů, 
z toho 10 v elitní skupině „A“, 14 ve skupině 
„B“ a 13 ve skupině „C“. To byla dosud nejpo-
četnější účast ze všech ročníků, které se v Pro-
stějově konaly. Ročník od ročníku stoupající 
počet účastníků tak snad svědčí o stále zvy-
šující se kvalitě organizačního a materiálního 
zabezpečení turnaje, včetně hodnotných cen, 
jež bylo možno pořídit díky veřejné fi nanční 
podoře poskytnuté Městem Prostějov.

Nápad uspořádat v Prostějově takový 
turnaj se zrodil před pěti roky v hlavě Pros-

tějovačky Martiny Fedorové při celorepub-
likovém objíždění turnajů. Město Prostějov 
v sobě snoubí několik předností, které jsou 
při pořádání takové akce nezbytností. Jednak 
je to velmi dobrá dostupnost, jednak bezbari-
érová herna s relativně velkým počtem stolů 
a v neposlední řadě také kvalitní zázemí 
s ubytováním a stravováním v hotelu společ-
nosti TK Plus. A tak od nápadu k uspořádání 
turnaje k jeho realizaci bylo nutné zařídit jeho 
zařazení do sportovního kalendáře Svazu 
paraplegiků, což se podařilo na podzim roku 
2002.

Výsledková listina letošního ročníku:

skupina „A“ 
1. místo: Trčka Lubomír, SKV Otrokovice

2. místo: Zmrzlý Karel, SK Moravia Brno
3. místo: Kadlík Vladimír, SKV Otrokovice
skupina „B“ 
1. místo: Zvolánek Martin, Hvězda Pardubice
2. místo: Kvoch Tomáš, SKV Ostrava
3. místo: Vašíček Vojtěch, SK Moravia Brno

skupina „C“ 
1. místo: Suchánek Jiří, SKST Liberec
2. místo: Bobek Jiří, TJ Nola Teplice
3. místo: Drozd Antonín

Prostějovačka Martina Fedorová se vrátila 
k zeleným stolům po roční pause zaviněné 
zdravotními problémy a i přesto, že nestihla 
adekvátně natrénovat, obsadila ve skupině 
„B“ 7. místo.  Mgr. Jiří Jančík, 

  ředitel turnaje

Prostějovský pohár vozíčkářů ve stolním tenise


