
  aneb
pojďte pobejt.....

Anatol  Ječmínek



Nemělo by býti člověka jež si rodného města neváží. U nás v Prostějově to činí pět tun........ 



.. a tak, jste li vybaveni touto důležitou informací, pojďte se kochat ........ 



....třeba na kole. Máme tu několik půjčoven, například tuto  u muzea ........ 



....ale pozor, než vyrazíte ........ ... ALE POZOR ! než vyrazíte........ 



.... je nutno mít platné pojištění ........ 



.... neb naši bdělí strážci vás včas odhalí.



Takže, připravit se ke startu a jedeme........



.... na plný plyn ........ 



..... a správný směr. 



Naše první památka. Nejstarší renesanční satelit na střední Moravě ........ 



...také citlivé umístění moderní prodejny v historickém objektu není u nás žádnou výjimkou........ 



.. jako všude přítomné setkání historie s prvky moderní architektury ........ 



....ochrana památek je i u nás naprostou samozřejmostí........ 



.. a také vstup strategických partnerů v polovině 90.let minulého století je cítit na každém kroku. 



Pojďme dál našim poklidným městečkem ........ 



.. každý host má u nás náruč otevřenu dokořán ........ 



.. vyrábíme pro vás totiž spousty dobrot........ 



.. ve sladovnách chystáme slad ........ 



.. a v pivovaře ........ 



.. z něj vaříme pivo ........ 



.. dobré ........ 



.. a silné ........ 



.. vozíme i od cizáků ........ 



.. ale moc nám nechutná........ 



.. máme přece svoje ........ 



.. a taky klimatizaci....... 



..a z oken bezva výhled.



Ale zpátky k historii....... 



..toto je prostějovský hrad.....



...tedy jeho zřícenina....... 



.. je krásná ..... 



.. a naše.



Také několik rodných domů u nás v Prostějově máme ..... toto je první .....



.. toto druhý....



 ..... toto třetí .....



.. toto čtvrtý ....



 ..... toto pátý .....



..... a tento je úplně nový.



Máme svoji nemocnici .....



..... nákupáky ......



..... parkoviště .....



.....  a výstavy dřevěných plastik.



Jsme černé srdce Hané .....



..... a máme taky své stodoly ....



..... třídíme .....



..... plnou silou.



A tak jak pojedete kolem ........



..... zastavte se.


