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V pátek propukne v Prostějově největší 
mezinárodní taneční šampionát v ČR 

Do Prostějova se v pátek 1. června 
sjedou tanečníci z 12 evropských zemí. 
Na tanečním parketu ve Sportcentru, 
Domě dětí a mládeže v Olympijské 
ulici budou po tři dny bojovat o tituly 
mistrů Evropy, mistrů světa a Světo-
vý pohár ve dvou desítkách tanečních 
disciplín. Diváky čeká třídenní atrak-
tivní program plný skvělého tance 
a hudby. Na Diskodrom 2007 byly 
nominovány nejlepší taneční týmy 
z České republiky, Polska, Maďar-
ska, Slovinska, Slovenska, Rumunska, 
Ruska, Finska, Norska, Dánska, Itálie 
a Švédska. Šampionát, jehož pořada-
telem je opět kulturní klub u hradeb 
DUHA, se koná  pod záštitou staros-
ty Prostějova Jana Tesaře a hejtmana 
Olomouckého kraje Ivana Kosatíka 
a za fi nanční podpory Olomoucké-
ho kraje a města Prostějova. Soutěž  
vyvrcholí velkolepou laserovou show 
a předáním mistrovských titulů. Vel-
ká želízka v ohni ve všech disciplínách 
a věkových kategoriích přitom mají 
právě tanečníci z Česka. 

„Naším cílem bylo, aby program 
každého ze tří dnů šampionátu byl divác-
ky co možná nejvíce atraktivní. Finálové 
soutěže v jednotlivých tanečních disci-
plínách a kategoriích proto nebudou 
probíhat až na závěr Diskodromu, ale 
v celém jeho průběhu,“ uvedla ředitelka 
pořádajícího klubu DUHA Alice Gregu-
šová s tím, že v pátek zhlédnou diváci 
pět fi nálových soutěží, v sobotu devět 
a v neděli zbylých šest. 

Novinkou letošního Diskodromu je 
setkání tanečníků z Polska, Maďarska 
a Česka VISEGRAD AWARD. „Za kaž-
dou zemi budou bojovat tanečníci z jed-
né taneční školy. Barvy České republiky 
budou hájit tanečníci z Taneční školy 
Hubený, kteří mají na svém kontě nespo-
čet evropských a světových titulů ve 
všech věkových kategoriích a zejména 
v disciplínách Disco Dance a Hip Hop,“ 
upřesnila Gregušová. 

VISEGRAD AWARD proběhne pouze 
v hlavní, tedy dospělé věkové kategorii. 
„Diváky i tak čeká nadmíru atraktivní 
podívaná, protože soutěžit se bude mimo 
jiné i v disciplíně Hip Hop formace, kte-
rá není součástí disciplín mistrovství 
Evropy, mistrovství světa a Světového 
poháru prostějovského šampionátu,“ 
zdůraznila ředitelka DUHY, která chce 
VISEGRAD AWARD jako zpestření 
šampionátu zařazovat do jeho programu 
pravidelně. 

Diskodrom 2007 je jedinou  akcí 
z Prostějovska, kterou na svých webo-
vých stránkách v kalendáři sta nejvý-
znamnějších kulturních, společenských 
a sportovních akcí v republice v roce 
2007 prezentuje Česká centrála cestov-
ního ruchu Czechtourism. Ze šampioná-
tu bude pořízen čtyřicetiminutový tele-
vizní pořad, který počátkem července 
odvysílá Česká televize. Y. Kadlecová 

Na loňském Diskodromu se před-
stavili tanečníci z deseti zemí. 
Letos se do Prostějova sjedou 
z rekordního počtu 12 států - Čes-
ké republiky, Polska, Maďarska, 
Slovinska, Slovenska, Rumunska, 
Ruska, Finska, Norska, Dánska, 
Itálie a Švédska.  Foto: archiv DUHY 
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Město Prostějov zahájí v průběhu měsí-
ce června 2007  rekonstrukci chodníků 
a komunikací ve Waitově ulici a rekon-
strukci stávajících parkovacích míst 
a chodníků ve vnitrobloku Bulharské ulice za 
domy č. p. 18 - 28. Naváže se tak plynule na 
investiční akci v ulici St. Manharda, kterou 
realizovalo Město Prostějov v loňském roce.

Plánovaným úpravám v ulici Waitova 
bude předcházet rekonstrukce kanalizační 
sítě, kterou realizuje společnost Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a. s. Úpravu výše 
uvedených městských  komunikací bude 
provádět fi rma STRABAG a. s., provozní 
jednotka Prostějov. Stavební práce by měly 

být ukončeny do dvou měsíců od zahájení.
Při rekonstrukci ulice Waitova a vni-

trobloku ulice Bulharská lze očekávat, že 
bude omezen přístup k jednotlivým nemo-
vitostem. V důsledku této skutečnosti žádá 
odbor rozvoje a investic Městského úřadu 
Prostějov o vstřícnost při řešení problémů 
s přístupem k dotčeným nemovitostem 
a současně ubezpečuje, že se bude snažit 
při omezení příjezdu i přístupu k jednot-
livým nemovitostem dohodnout se všemi 
majiteli v předstihu tak, aby nedocházelo 
zbytečně ke konfl iktním situacím.

 Ing. Antonín Zajíček, 
 vedoucí odboru rozvoje a investic

Obnovou projde ulice Waitova 
a vnitroblok Bulharské ulice 

Rekonstrukce komunikací v červnu 

Legenda:        oblast rekonstrukce

 Z důvodu rekonstrukce kotelny budou 
Městské lázně v Prostějově od 1. června 
2007 pro veřejnost uzavřeny (bazén, sau-
na, pára, solárium). Ostatní služby (např. 
kadeřník, kosmetika, posilovna, restaura-

ce) zůstanou i po dobu rekonstrukce v pro-
vozu. Předpokládaný termín dokončení 
oprav je začátek měsíce září 2007.

 František Nevrtal, 
 Domovní správa Prostějov

Nepřehlédněte

Uzavírka městských lázní 

V termínu od 25. června do 10. srpna 
2007 proběhne na Žižkově náměstí a na 
části náměstí T. G. Masaryka (při jeho 
západní straně) bezvýkopová oprava 
veřejné kanalizace. Při této opravě budou 

provedeny čtyři lokální výkopy v místech 
kanalizačních šachet. Současně nebude 
omezen ani ztížen přístup do přilehlých 
nemovitostí a narušené povrchy budou 
řádně uvedeny do původního stavu.

Oprava kanalizace v centru města 

 Od 1. června bude upravena otevírací 
doba aquaparku Koupelky tak, že bude 
otevřeno už od 9.00 hodin. Upozorňujeme 
však na určitá omezení, která budou dří-
vější otevření provázet. 

Vzhledem k tomu, že od 1. června jsou 
uzavřeny městské lázně, umožnili jsme 
jednak výuku plavecké škole v dopoled-
ních hodinách a tréninky plaveckého oddí-
lu v hodinách večerních. Z toho důvodu 

bude plavecká část (víceúčelový bazén) 
po dobu, kdy bude využíván výše uvede-
nými organizacemi, uzavřen. Zbývající 
část areálu zůstane otevřena. 

Dále bude v dopoledních hodinách ve 
všední dny otevřena jen jedna pokladna. 
Snažíme se udržet náklady co nejníže, aby 
mohla být zachována stávající cena vstup-
ného a věříme, že to návštěvníci pochopí. 

 František Nevrtal, DS Prostějov

Rozšíření provozní doby aquaparku


