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Za zvuků slavnostních fanfár bylo v úte-
rý 10. října v obřadní síni radnice zahájeno 
předávání historicky prvních Cen města 
Prostějova. 

Ty na svém červnovém zasedání udělili 
prostějovští zastupitelé na základě návrhu 
pracovní skupiny jmenované radou města. 
Starosta Jan Tesař, místostarostové Miro-
slav Pišťák a Božena Sekaninová a radní 
a předseda kulturní komise Pavel Drmola 
posoudili celkem jedenáct návrhů. Z nich 
nakonec vybrali šest osobností, jejichž 
dílo představuje významný přínos pro kul-
turní a společenský život města. 

Jsou jimi: 
Ing. arch. Zdeněk Beran 
Karel Bezdíček in memoriam
Jan Přidal
Eva Suchánková 
Václav Ševčík 
PhDr. Jiří Pořízka, M.A., BSc. 

Prostějov až do letošního roku ceny 

města nerozdával. Osobnostem, které se 
významnou měrou zasloužily o rozvoj 
města a jeho propagaci, uděloval čestná 
občanství.  Jejich nositeli jsou mimo jiné 
prostějovští rodáci desetibojař Robert 
Změlík a vynálezce kontaktních čoček 
profesor Otto Wichterle či účastník zahra-
ničního odboje a rodák z Čechovic gene-
rálmajor Raimund Hanák.  

Slavnostního aktu předání cen města se 
vedle oceněných osobností a jejich rodin-
ných příslušníků a přátel zúčastnili i pros-
tějovští radní a zastupitelé. 

„Čestné občanství je vyznamenání, kte-
rým by se nemělo plýtvat. Na druhé straně 
existuje celá řada skutků,  které nám třeba 
zůstávají utajeny a přitom stojí za oceně-
ní,“ uvedl radní a předseda kulturní komi-
se Pavel Drmola, který udělování Cen 
města Prostějova inicioval. „Cenou města 
je však možné poděkovat i za dlouholetou 
úspěšnou práci. V Prostějově je spousta 
lidí, kteří ve svém oboru něco znamenají 

a kteří se významným způsobem přičinili 
o rozvoj a propagaci města,“ dodal předse-
da kulturní komise. 

„Věřte, že si velmi vážíme toho, co jste 
udělali pro Prostějov. Vy i vaše skutky si 
zaslouží naše ocenění a veřejné uznání,“ 
prohlásil směrem k oceněným starosta Jan 
Tesař. 

Návrhy na ocenění mohou obyvatelé 
Prostějova, městští zastupitelé, komise, 
spolky a sdružení předkládat vždy do 
konce února následujícího roku vedoucí 
odboru kanceláře starosty Městského úřa-
du v Prostějově. Jejich návrhy projednají 
radní a následně je nejpozději do konce 
června schválí zastupitelé. 

Na ocenění mohou být navrženi lidé 
zabývající se celou řadou oborů, mezi 
jinými například přírodními a společen-
skými vědami, architekturou, hudbou, 
výtvarným, užitým či dramatickým umě-
ním, literaturou, žurnalistikou, sportem 
a dalšími.   Y. Kadlecová 

Historicky prvními Cenami města Prostějova bylo 
oceněno šest výrazných prostějovských osobností 

Osobnosti oceněné Cenou města Prostějova za rok 2005

Ing. arch. Zdeněk Beran
– cena udělena za architektonické 

ztvárnění podoby kavárny Národní-
ho domu

Zdeněk Beran se zásadním způso-
bem podílí na postupné obnově perly 
secese – Národního domu v Prostějově. 
Snaha o uchování originální hodnoty 
architektury, detailu i vlastní konstruk-
ce, stejně jako historické hodnoty díla 
převládají nad jeho vlastními tvůrčími 
ambicemi. Ing. arch. Beran při své prá-
ci respektuje původní architektonický 
návrh a ctí historickou podobu objektu, 
čímž pokorně přistupuje k odkazu Jana 
Kotěry. 

Karel Bezdíček 

in memoriam

 – cena udělena za celoživotní prá-
ci v oblasti hudební pedagogiky 

Karel Bezdíček působil jako ředitel 
kůru a varhaník v chrámu Povýšení Sv. 
kříže, kde také vedl chrámový sbor - 
Cyrilometodějskou jednotu. Vedl také 
mužský pěvecký sbor Orlice. Byl prak-
ticky posledním klasickým profesorem 
hudby vyučujícím solmizaci. Za svého 
života vychoval řadu zpěváků a hudeb-
níků. Cenu za něho převzal jeho syn 
Jan Bezdíček. 

Jan Přidal
– cena udělena za celoživotní pří-

nos pro demokracii
Jan Přidal je dlouholetým čle-

nem Československé obce sokolské. 
V letech II. světové války byl aktivním 
účastníkem druhého národního odboje 
a byl vězněn fašisty. Po roce 1989 se 
stal jedním z význačných představite-
lů úsilí o obnovu sokolské organizace 
a po dlouhou řadu let byl jejím župním 
předsedou. Jan Přidal patří mezi osob-
nosti, které významným způsobem 
přispěly k znovuobnovení sochy T. G. 
Masaryka na stejnojmenném náměstí 
v Prostějově. 

PhDr. Jiří Pořízka, M.A., BSc. 
– cena udělena za charitativní činnost 
Jiří Pořízka žil od roku 1968 v emi-

graci ve Švédsku, kde působil ve vedení 
charitativní organizace Švédská mise. Po 
sametové revoluci se vrátil zpět do vlasti, 
kde se soustředil zejména na charitativní 
činnost. Je nositelem čestných diplomů 
a vyznamenání – například diplomu pol-
ského ministerstva zdravotnictví za cha-
ritativní pomoc a uznání českého minis-
terstva zdravotnictví za přednáškovou 
činnost. V roce 2002 založil Svatolazar-
skou komendu Prostějov, která se soustře-
dí na dodávku mechanických zdravotních 
pomůcek pro tělesně postižené ze zahrani-
čí a také na kulturně sociální činnost. 

Eva Suchánková
 – cena udělena za celoživotní 

práci v oblasti dramatické pedago-
giky

Cena je uznáním za celoživotní 
práci Evy Suchánkové v této oblasti 
a jejího nezastupitelného působe-
ní v neprofesionálních divadelních 
souborech. Její přínos je nezpochyb-
nitelný rovněž v oblasti divadelních 
rekonstrukcí historických událostí 
a seznamování veřejnosti s historic-
kými osobnostmi našeho města a regi-
onu a s historií odívání. Cena města 
Prostějova byla Evě Suchánkové 
udělena u příležitosti jejího význam-

Václav Ševčík
– cena udělena za literární dílo 

Konec války v Prostějově 1945

Kniha Václava Ševčíka je doku-
mentem doby a velmi zajímavě 
a poutavě přibližuje čtenáři slovem 
i obrazem osvobození našeho města 
v roce 1945. Ze strany autora se jed-
ná o významný literární počin, který 
má obecně vypovídající hodnotu a je 
v něm ukryt i kus regionální historic-
ké paměti. 

Ceny města Prostějova předávali starosta Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák  Foto: Jiří Andrýsek

Oceněné osobnosti: (zleva) Václav Ševčík, Jan Přidal, Jiří Pořízka, Eva Suchánková, Zdeněk Beran, za Karla Bez-
díčka převzal cenu jeho syn Jan.  Foto: Y. Kadlecová

V pořadí druhý titul přítel/přítelkyně 
knihovny udělil v pondělí 2. října ředi-
tel prostějovské městské knihovny Miloš 
Kvapil. Z ocenění se radovala 86letá čte-
nářka a milovnice krásné literatury Helena 
Bajgarová z Prostějova. „Vůbec jsem netu-
šila, proč mě pan ředitel dnes do knihov-
ny pozval, ale hádala jsem, že to bude 
mít něco společného s Týdnem knihoven. 
Takové překvapení jsem však nečekala,“ 
neskrývala svou radost nad titulem „Pří-
telkyně knihovny“ Helena Bajgarová, kte-
rá má nejraději kvalitní prózu a z básníků 
Jaroslava Seiferta. „Jako bývalá kantorka 
jsem přečetla stohy knih a lásku k litera-
tuře jsem se snažila ze všech sil vštípit  
i svým žákům,“ dodala. 

Ocenění přítel/přítelkyně knihovny udě-
lila Městská knihovna v Prostějově poprvé 
v loňském roce, kdy titul získal František 
Vrcha. „To je čtenář, kterého dobře zná-
me, je neobyčejně rychlým „konzumen-
tem“ literatury. Někdy přijde pro knihy  
i dvakrát denně. Takový zájem a přátelský 
vztah ke knihovně jen vítáme,“ chválí pil-
ného nositele prvního titulu Miloš Kvapil.

Přesná kritéria pro ocenění přítel/přítel-
kyně knihovny neexistují. Vždy ale musí 
jít o člověka, který jednoznačně prokáže 
svůj kladný vztah ke knihovně a k litera-
tuře. „Nejsme sportovní oddíl, abychom 
pro přítele stanovili nějaké jednoznačné 
parametry. To musí jít zkrátka od srdce,“ 
uzavřel Kvapil.  (jg)

Týden knihoven byl zahájen udělením 
čestného titulu „Přítelkyně knihovny“

Z titulu „Přítelkyně knihovny“ se radovala šestaosmdesátiletá Helena Baj-
garová. 

Minutou ticha na uctění 
památky nedávno zesnulého 
legendárního válečného letce 
generála Františka Fajtla bylo 
zahájeno setkání veteránů RAF 
a pozemního vojska, jejich 
pozůstalých a příbuzných. 
V kulturním klubu DUHA se 
jich v pátek 6. října sešla zhruba 
stovka. Setkání zorganizovalo 
město Prostějov ve spolupráci 
s Olomouckým krajem.

Organizátoři pro účastní-
ky setkání připravili přibližně 
pětihodinový program, jehož 
součástí bylo promítání filmu 
renomovaného prostějovské-
ho dokumentaristy Theodora 
Mojžíše. Třicetiminutový sní-
mek oživil historii prestižního 
leteckého učiliště ve Stichovi-
cích, ze kterého pocházela vět-
šina českých letců RAF, a při-
blížil osudy jeho absolventů. 

Další část programu tvořila 
neformální konverzace účastní-
ků této ojedinělé akce. 

V rámci slavnostního setká-
ní převzal starosta Jan Tesař 
Pamětní medaili II. stupně 
„Československé obce legio-
nářské“. Toto ocenění mu udě-
lila Československá obec legi-
onářská za zásluhy o obnovu  
a šíření legionářských tradic.

Klub DUHA přivítal veterány  
RAF a pozemního vojska

Předseda Čs. obce legionářské generálma-
jor Antonín Špaček předal starostovi Janu 
Tesařovi vedle pamětní medaile II. stupně  
i upomínkové předměty.  Foto: Jiří Andrýsek 

Město Prostějov, Agency „ BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova, 

Kultura v regionu  Prostějov a mediální partner Rádio Haná

pořádají

17. listopadu v přednáškovém sále Národního domu 

2. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

ZPÍVAJÍCÍ RODINA 2006

Podmínky:

Děti od  5 do 15 let  +  jeden z rodičů (otec nebo matka) 

zazpívají společně dvě písně.

Začátek v 8.30 hodin – prezentace od 8.00 hodin.

Přihlášky do soutěže zasílejte do 10. listopadu na adresu:

Ing. Bohumil Moudrý, Císařská 26, 798 07 Brodek u Prostějova.

Tel./fax : 582 370 201, mobil: 605 247 688, 602 740 978,

e-mail: mobo@quick.cz

Doprovod ke zpěvu si účastníci přinesou sami!


