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Ve středu 29. srpna od 9.30 do 13 hodin se bude konat na zahradě MC Cipísek ve Dvo-
řákově ulici č. 5 zahradní slavnost - dopoledne soutěží a her pro rodiče s dětmi. Těm bude 
po celé dopoledne k dispozici i skákací hrad. V případě deště se akce nekoná!

Mateřské centrum Cipísek

V říjnu loňského roku 
se ředitelky mateřských 
škol Města Prostějova na 
společné schůzce dohodly, 
že se zapojí do projektu 
Zdravé město. Vytvořily 
koordinační tým , využily 

ochoty  školní inspektorky PaedDr. Libuše 
Vrbové ke spolupráci a odborné pomoci  
a vstřícného přístupu jak místostarosty Mgr. 
Vlastimila Uchytila, tak ing. Petry Mejzlíko-
vé, koordinátorky projektu „Zdravé město“ 
a vytvořily projekt mateřských škol Města 
Prostějova „ Zdravé dítě ve zdravém měs-
tě“. 

Společný projekt má podpořit aktivní 
výchovu dětí v mateřských školách při zís-
kávání povědomí o vytváření a ochraně 
bezpečného okolního přírodního i spole-
čenského prostředí, k podpoře zdravého 
životního stylu a ke společným pohybovým 
aktivitám.

Pro letošní rok byly vybrány tři pilotní 
oblasti, které za pomoci města učitelky se 
svými dětmi v mateřských školách uskuteč-
ní. 

V projektu  „Chraňme zeleň“ spolu s dět-
mi a rodiči vysázíme stromy, keře a okrasné 
rostliny, o které se děti budou dále cíleně sta-
rat, budou zkoumat jejich životní podmínky 
a vytvářet co nejlepší prostředí pro jejich 
zdárný růst.

Projekt „Chraňme zdraví“ má napomoci 
dětem i jejich rodičům ve vytváření zdravé-
ho životního stylu a podpoře zdraví v oblasti 
zdravé výživy. Pomohou jak odborníci, tak 
přímé činnosti a osvětové akce v mateř-
ských školách.

Třetí projekt s názvem „Dny dětí“ je 
zaměřen na společné radostné aktivity dětí  
z mateřských škol, jejich rodičů a za finanční 
pomoci Města Prostějova se zaměří na spor-
tovní, ozdravné a relaxační aktivity.

Na všech projektech budeme spolupra-
covat s odbornými oporami (pediatrem, 
dietologem, školní inspektorkou, vedoucím 
odboru školství, s Českým svazem ochránců 
přírody - s Ekocentrem IRIS).

Mateřské školy sídlící v ulicích 
Melantrichova,Mánesova, Hanačka, Šárka, 

Husova, Rumunská, Mozartova, A. Krále, 
Raisova, Smetanova, Sídliště Svobody

Projekt mateřských škol: 
Zdravé dítě ve zdravém městě 

„Stromečku zelený, pěkně se dívej,
dáme tě do  hlíny, s námi si zpívej.“

Takto si  děti z mateřských škol noto-
valy svou autorskou píseň při sázení stro-
mů a keřů . Sázení stromů, keřů a okras-
ných dřevin bylo vyvrcholením projektu 
„Chraňme zeleň,“ který proběhl na řadě 
prostějovských mateřských škol.

  Této akci předcházela celá dlouhá pří-
prava:

- Děti prováděly pokusy s klíčením 
semen, pozorovaly přírodu, a to i  mikro-
skopy a dalekohledy, nejen s pomocí uči-
telek, ale také pod vlídným vedením eko-
logů z Ekocentra IRIS a jejich báječných 
hrátek o  přírodě v zimě a na jaře

- Projekt podpořili i rodiče svým zájmen 
a ochotou pomáhat s přípravou na sázení.

- Velmi si ceníme také podpory  ze stra-
ny městského úřadu, konkrétně podpory  
a pomoci ze strany místostarosty Mgr. 

Vlastimila Uchytila a ing. Petry Mejzlíko-
vé,  a přidělení 10 000 Kč v rámci projektu 
Zdravé město na nákup potřebné zeleně.

- Ekologové Mgr. Tereza  Zajíčková, 
Tomáš Papež a Denisa Smékalová z Eko-
centra IRIS obětavě a s velkou chutí rozví-
jeli zájem našich dětí o přírodu jak v pro-
jektech „Zima“ a Jaro“ , tak při vlastním 
sázení stromů.

- Pan Kubíček a jeho zahrádkářské cen-
trum nám dodali krásné stromy a keře za 
velmi příznivou cenu.

A výsledek? Vysazení pěti stromů (javor 
červený, smrk stříbrný, jasan kulový, dvě 
sakury), desítky keřů tavolníku a okras-
ných dřevin a obrovská radost dětí, které 
si dokázaly „samy“ vysadit svůj strom. 
Tak ať nám krásně rostou!

Zúčastněné mateřské školy: MŠ při 
ZŠ Sídliště svobody, Melantrichova, 
Raisova, Rumunská, Hanačka, Máneso-
va, A. Krále a nám. Husovo

Děti si vysázely vlastní stromy

V sobotu 4. srpna se v prostějovských 
Smetanových sadech uskutečnila slav-
nostní vernisáž děl vzniklých v rámci již 
VI. Mezinárodního sochařského sympozia 
Hany Wichterlové. Autoři z Česka, Špa-
nělska, Německa, Izraele a Turecka na 
ní předali městu dřevěné sochy s názvem 
List, Myslitel, Anděl, Trojité V a Bez 
názvu. 

Díla vytvořili přímo před zraky kolem-

jdoucích ve Smetanových sadech. „Sochy 
vznikaly ze zhruba 150 let starých dubů 
pocházejících z Troubek a přibližně 75 
let starého jasanu z Lutotína. I nová díla 
budou zdobit prostory ve městě,“ uvedl 
ředitel mezinárodního sochařského sym-
pozia Miroslav Švancara. Letošní ročník 
sympozia byl podle něho výjimečný tím, 
že se na něm sešli akademičtí sochaři 
s dlouholetou praxí. „Letošní ročník se 

nese v duchu oslav stého výročí Národní-
ho domu, v jehož bezprostřední blízkosti 
sochaři tvořili,“ objasnil Švancara důraz, 
který byl kladen na výběr autorů. 

Účastníci minulých ročníků sympo-
zia vytvořili na tři desítky soch, která 
jsou k vidění například ve Smetanových 
sadech, v areálu prostějovské nemocnice, 
uprostřed kruhových křižovatek a na řadě 
dalších míst ve městě.  Y. Pudilová

Mezinárodní sochařské sympozium propojilo 
zcela odlišné světy

I do takovýchto krkolomných pozic se dostával Valerij Moskov z Německa při tvorbě své sochy s názvem Anděl, 
který má podle jeho slov chránit Prostějov od všeho zlého. Snaha se mu však vyplatila. Jeho sochu obdivovali 
nejen návštěvníci vernisáže, ale i místostarostové Mgr. Alois Mačák a ing. Pavel Drmola.  Text a foto: Y. Pudilová

Valeriano Hernández ze Španělska (na fotce vlevo) dohlížel na 
přesun své sochy osobně. Pro Prostějov vytvořil Myslitele. A proč 
právě jeho? „V univerzitním městečku Salamanca, odkud pochá-
zím, měli univerzitní profesoři ve zvyku chodit odpočívat ve volných 
chvílích s knihou do parku. A jeden z nich teď bude relaxovat ve 
vašich Smetanových sadech,“ objasnil sochař ze Španělska, který 
byl podle svých slov zcela fascinován výzdobou radnice a tím, jak je 
celá budova včetně zařízení zachovalá a udržovaná.  Text a foto: Y. Pudilová 

„Moje socha je symbolem všeho, po čem lidé touží, 
co jitří jejich fantazii.  Proto také nemá jméno,“ 
objasnil Özgür Turhan z Turecka, který u nás obdi-
voval krásné ženy a byl příjemně překvapen přívěti-
vostí lidí.   Text a foto: Y. Pudilová

David Kochavi z Izraele obohatil sbírku soch 
vzniklých v rámci mezinárodních sochařských 
sympozií o „Trojité V“. „Jde o symbol neko-
nečna a vlastní podstaty bytí, stejně  jako o 
symbol naší existence na zemi a souznění 
s přírodou,“ objasnil Kochavi, který byl velmi 
příjemně překvapen atmosférou města, srdeč-
ným přístupem lidí a zachovalými historický-
mi budovami. „Musel jsem až do Prostějova,  
abych poprvé v životě na vlastní oči viděl 
secesní dům,“ prozradil. „Jen těch knedlíků 
bylo na můj vkus příliš mnoho,“ zažertoval 
sochař, který nicméně vzápětí na otázku, co 
si  vedle dobrých dojmů z Prostějova odveze, 
odvětil: „Recept na knedlíky.“  Text a foto: Y. Pudilová

Mezinárodnímu sochařskému sympoziu se podařilo spojit zcela 
odlišné světy – David Kochavi z Izraele a Özgür Turhan z Turecka 
společně pracovali, ale i užívali  volných chvil.  Foto: Y. Pudilová 

Vernisáž slavnostně přestřižením pásky zahájili ředitel meziná-
rodního sochařského sympozia Miroslav Švancara a místosta-
rostové Pavel Drmola a Alois Mačák.  Foto: Y. Pudilová 


