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Ing. Petra Mejzlíková,
koordinátorka projektu Zdravé město 

Ve středu 14. listopadu se v rámci Dne 
diabetu uskutečnil Pochod proti diabetu 
2007 (Global Diabetes Walk). Účastníci 
pochodu a zájemci o tuto problematiku, 
kterých se sešla téměř stovka, měli mož-
nost nechat si od 12 hodin změřit hladi-
nu cukru v krvi a také hodnotu krevního 
tlaku. Toto měření prováděly studentky 
Střední zdravotnické školy ve spolupráci 
s edukačním centrem pro diabetiky Stře-
domoravské nemocniční a. s., OZ nemoc-
nice Prostějov. 

„Věřím, že i naše práce přispěje k tomu, 
aby se s nebezpečím diabetu II. stup-
ně bojovalo prostředky, které má každý 
člověk k dispozici“, uvedla Mgr. Ivana 
Hemerková, ředitelka Střední zdravotnic-
ké školy a spoluorganizátorka pochodu.

Původní plánovaná trasa pochodu 
(s cílem restaurace Na Kovárně v Krasi-
cích) byla nakonec díky počasí změněna. 
I tak však mohli dobrovolníci v Prostějově 
ve 13 hodin, stejně jako další účastníci po 
celém světě, v tuto dobu vyrazit od Národ-
ního domu směrem ke sportovní hale. 

Diabetes je problém, který se může 
týkat každého z nás. Pokud se neléčí, 

může způsobit slepotu, amputaci kon-
četin, selhání ledvin, onemocnění srdce 
a smrt. Jednou z nejlepších cest, jak snížit 
toto riziko onemocnění, je pravidelné cvi-
čení. A právě „Světový pochod proti dia-
betu“ chce ukázat, že chůze je snadná for-
ma pohybu a na cestě za novým světovým 
rekordem můžeme zažít i legraci“, uvedl 

místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil, kte-
rý je mimo jiné zodpovědný za projekt 
Zdravé město a místní Agendu 21. 

V loňském roce počet pochodujících 
účastníků překročil magickou hranici 
200 tisíc. Zapojila se i Česká republika, 
kde na 55 místech vyrazilo celkem 3 300 
lidí. 

Také v Prostějově se pochodovalo proti diabetu 

Rozhodli jste v anketě

Pochod proti diabetu podpořil i místostarosta a politik Zdravého města 
Mgr. Vlastimil Uchytil. Stejně jako další účastníci, i on si nechal od studen-
tek Střední zdravotnické školy změřit hladinu cukru v krvi a výšku krevního 
tlaku.  Foto: archiv MěÚ 

Také v příštím 
školním roce budou 
na Gymnáziu Jiřího 
Wolkera v Prostějo-
vě otevřeny pro žáky 
z 9. tříd základních 
škol dva paralelní 
první ročníky čtyř-
letého studia. Jeden 

ročník všeobecného gymnázia a jedna 
sportovní třída. Dále se pro žáky z 5. tříd 
už tradičně otevřou dvě třídy všeobecného 
osmiletého studia.

„Letošní školní rok, kdy jsme poprvé 
sportovní třídu čtyřletého studia spustili, 
se zdá být velmi úspěšný. Ozvala se nám 
řada rodičů s dotazy, jaké jsou vlastně pod-
mínky pro přijetí,” uvedl zástupce ředitele 
Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Müller. 

„U všech studentů požadujeme úspěš-
né složení přijímací zkoušky z českého 
jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů. Samozřejmě přihlížíme ke 
klasifi kaci ze základních škol a nutné je 
i doporučení sportovního klubu. Talentové 
zkoušky neorganizujeme. Naopak zájem-
cům nabízíme individuální studijní plán, 

kdy klasifi kace z jednotlivých předmětů 
může proběhnout po dohodě s vyučujícím, 
což je výhodné zejména při dlouhodobé 
účasti např. na turnajích. Oproti všeobec-
nému gymnáziu mají tito studenti o dvě 
hodiny tělesné výchovy více, ovšem ty si 
případně mohou splnit ve svém sportov-
ním oddíle,“ upřesnil Müller. 

Kromě tradičních sportovců se do spor-
tovní třídy mohou hlásit také žáci, kte-
ří navštěvují některou z tanečních škol. 
„V letošním roce zde studují zejména 
basketbalisté a hokejisté, dále fotbalis-
té, volejbalistky, atleti, máme zde však 
i zástupce jachtingu, sportovního aerobi-
ku, snowboardingu, plavání a sportovního 
tance,“ vypočítal Müller. 

Budoucí studenti se mohou těšit na 
nové venkovní hřiště s umělým povr-
chem. „Domnívám se, že otevřít v Prostě-
jově gymnazijní sportovní třídu byl dobrý 
nápad. Ve městě je celá řada základních 
škol se sportovním zaměřením a nadaní 
žáci nám z nich utíkali studovat sportovní 
gymnázia do jiných měst, což byla veli-
ká škoda,“ uzavřel Müller. Více na www.
gjwprostejov.cz.  (jg)

Sportovní třídy na Gymnáziu 
Jiřího Wolkera 

Nadační fond Josefa Luxe vyhlašu-
je každým rokem soutěž určenou všem 
základním a středním školám, které se 
zabývají výukou etické výchovy a rozví-
jením výchovy k občanské odpovědnosti 
za věci veřejné. 

Letos bylo oceněno celkem 15 škol 
z celé republiky. Ty převzaly ocenění  
22. října v zasedací síni Krajského úřadu 
Pardubického kraje z rukou předsedkyně 
správní rady nadačního fondu Věry Luxo-
vé a prvního náměstka hejtmana Pardubic-
kého kraje Romana Línka. 

První místo a příspěvek ve výši 20 000 
Kč získalo Cyrilometodějské gymnázi-
um v Prostějově za kvalitu výuky etické 
výchovy a její provázanost s ostatními 
vyučovacími předměty. Etická výchova 
se na CMG vyučuje ve všech ročnících 
jako součást předmětu náboženství a eti-
ka. Na výuku etiky navazují kurzy rozvo-

je klíčových kompetencí, animátorského 
hnutí a duchovní obnovy jednotlivých 
tříd. Tento výrazný úspěch těší obzvláště, 
neboť se jedná o veřejné ocenění pozitiv-
ních výsledků, kterých škola v této oblasti 
dosahuje. V posledních letech jsme totiž 
nezaznamenali vážnější případ výsky-
tu sociálně patologických jevů, jakými 
jsou kriminalita mládeže, drogy, šikana. 
Garantem etické výchovy na gymnáziu 
je Mgr. Pavel Polcr a spirituál školy Páter 
Ing. Jaroslav Němec SDB.  

Často slyšíme nářky nad zvyšující se 
kriminalitou a bezohledným chováním 
dětí a mládeže. Ale ohleduplnosti, pev-
ným mravním a morálním postojům, stej-
ně jako kultivovanosti při práci s informa-
cemi a jejich šíření, musíme děti naučit. 
A k tomu právě etická výchova na školách 
dává dostatek možností a prostoru.

  Jitka Hubáčková

Cyrilometodějské gymnázium získalo 
ocenění  Nadačního fondu Josefa Luxe

Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova, Studentská 2, pořádá 
ve středu 5. prosince 2007 den otevřených 
dveří.

Rodiče žáků budou mít od 8 hodin mož-
nost nahlédnout přímo do vyučovacích 
hodin.

Od 14 do 17 hodin je připraven program 
pro rodiče, výchovné poradce a žáky sed-
mých a devátých tříd ZŠ - zájemce o stu-
dium na reálném gymnáziu.

Zájemci z řad žáků mají možnost si 
vyzkoušet test z obecných studijních před-
pokladů. Srdečně vás zveme.

Den otevřených dveří 
na reálném gymnáziu

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhla 
v přednáškovém sále Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova beseda 
s předsedou Úřadu pro ochranu osobních 
údajů Igorem Němcem. Po krátkém úvod-
ním vstupu do problematiky, která ještě 
není obecně dobře známa, následovala 
beseda, v níž se studenti ptali zejména 
na nebezpečí zneužití osobních dat, na 
práva a povinnosti týkající se sdělová-
ní senzitivních informací i na nebezpečí, 
která s sebou přinášejí nové technologie 
a s nimi spojená miniaturizace. 

Extrémní případem je případ člově-
ka z USA, kterému byla zcela odcizena 
identita, takže z pohledu institucí a úřadů 
vlastně ani neexistoval. Účastníci bese-

dy si mohli  uvědomit, jak se nevyplácí 
podceňovat například ztrátu osobních 
dokladů či poskytovat některé senzitivní 
informace nejrůznějším obchodním fi r-
mám, byť v rámci nevinného průzkumu 
trhu. Doktor Igor Němec také spolehlivě 
vysvětlil problematiku využívání kamer 
pro monitorování určitých prostor. Sledo-
vaný objekt musí být označen, monitoring 
musí sloužit ochraně osob a jejich majetku 
a informační stopa musí být po jisté době 
zlikvidována.

Doplnění výuky společenskovědních 
předmětů touto formou považují studenti za 
velmi produktivní. PhDr. Václav Kolář,
 ředitel Reálného gymnázia 

  a ZŠ města Prostějova

Šéf Úřadu pro ochranu osobních 
dat besedoval se studenty

Ve čtvrtek 15. listopadu se uskutečni-
lo ustavující zasedání Zastupitelstva dětí 
a mládeže města Prostějova. Volební období 
původních mladých politiků skončilo, a tak 
do svých lavic v obřadní síni prostějovské 
radnice usedlo 38 nově zvolených dětských 
a mládežnických zastupitelů. Jejich staros-
tou se stal Martin Chytil z Reálného gym-
názia a základní školy města Prostějova. 

„Pro nás jsou názory těchto žáků a stu-
dentů cenným zdrojem informací a dobrou 
zpětnou vazbou. A kdo ví, možná se s něk-
terými z nich zanedlouho setkáme i v řád-
ném zastupitelstvu,” poznamenal místosta-
rosta Pavel Drmola, který mladé zastupitele 
přivítal a věnoval jim drobné dárky. 

Následně se vedla diskuse na nejrůzněj-
ší témata, jako například možnosti využití 
volného času, sportovní aktivity, kultura. 
Mladí zastupitelé také naznačili, čemu 
se budou věnovat: podobně jako jejich 
předchůdci chtějí organizovat víkendové 
pobyty pro děti a mládež, poznávací zájez-
dy a v neposlední řadě pomáhat handica-
povaným.  (jg)

Nové mladé zastupitele přivítal 
místostarosta Pavel Drmola, který 
jim mimo jiné věnoval drobné dárky.   
 Foto: J. Gáborová 

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
dětí a mládeže města Prostějova

V Prostějově před lety zanikl místní 
pivovar. Proto jsme pro vás letos v létě 
začali vařit v našem Rodinném pivovaru 
Prostějovskou jedenáctku, kterou můžete 
trvale zakoupit ve značkové prodejně 
pivovaru v Prostějově v Drozdovicích 12. 
Současně jsme vyhlásili anketu, na  jaké 
účely máme věnovat 10 haléřů z každé 
prodané lahve Prostějovské jedenáctky. 
Anketa úspěšně proběhla  a ti z vás, kte-
ří včas odevzdali vyplněný anketní lís-
tek, rozhodli o tom, že do druhého kola 
postoupily možnosti: hokej, basketbal, 
cyklostezky, dětský domov a městské 
divadlo.

Z uvedených možností jste nakonec ve 

druhém kole ankety rozhodli, že 10 haléřů 
z každé prodané lahve Prostějovské jede-
náctky bude věnováno jako příspěvek na 
dětský domov v Lidické ulici (v areálu 
staré nemocnice).

„Jsme mile překvapeni, že si občané Pro-
stějova vybrali podporu dětského domo-
va,“ hodnotí výsledek ankety spolumajitel 
Rodinného pivovaru Bernard ing. Stani-
slav Bernard a dodává: „Znamená to, že 
jim není lhostejný osud dětí, které v životě 
neměly takové štěstí jako většina z nás.  
Vždy jednou ročně převedeme vzniklou 
fi nanční částku na účet vybraného dět-
ského domova nebo pro něj  zakoupíme 
potřebné věci v odpovídající hodnotě. Pro 

rok 2008 tuto pomoc věnujeme Základní 
škole a dětskému domovu v Lidické ulici 
č. 86.“ 

Aktivitu pivovaru přivítal i starosta 
města ing. Jan Tesař. „ Jsem rád, že „Pro-
stějovské pivo“ podpoří tímto způsobem 
místní aktivity či instituce. Možná, že to 
některým občanům zjednoduší volbu při 
nákupu tohoto tradičního moku,“ uvedl 
Tesař. 

Účastníci ankety současně soutěžili 
o pivo na jeden rok zdarma, deset nejlépe 
tipujících obdrží slíbené ceny. 

  Zdeněk Mikulášek,
 manager PR,
 Rodinný pivovar Bernard

Deset haléřů z každé prodané lahve Prostějovské jedenáctky 
bude věnováno na dětský domov v Lidické ulici 

Ještě 14 seniorů má šanci získat od 
městské policie bezplatně bezpečnost-
ní řetízky k zabezpečení svého bytu. Do 
začátku prosince se mohou přihlásit inva-
lidé, osamoceně žijící osoby nad šedesát 
let nebo občané starší 65 let.

„Kontaktovat nás mohou telefonicky na 
číslo 602 758 504, 582 402 261 - přímo 
nebo 582 402 222 dispečink městské poli-
cie. Osobně se zájemci mohou dostavit na 
služebnu městské policie, Havlíčkova uli-
ce, 2. patro a dále vždy v pondělí od 8.30 
do 17 hodin do Informačního střediska 
prevence, do 1. patra budovy v Havlíčko-

vě ulici 2-4,” uvedla Jana Adámková ze 
střediska prevence kriminality.

Od roku 2005 je v Prostějově realizován 
projekt „Bezpečný domov“ zaměřený na  
seniory a tělesně postižené.V rámci tohoto 
projektu bylo v roce 2005 namontováno 
169 kusů řetízků, v roce 2006 dalších 83 
kusů. Celkový objem fi nančních prostřed-
ků za uplynulé dva roky činil 31 000 Kč. 

„Díky velkému zájmu občanů probíhala 
tato akce i v letošním roce a zatím jsme 
nechali namontovat 123 řetízků. Město na 
ni pro letošní rok vyčlenilo částku ve výši 
16 000 Kč,“ uzavřela Adámková.

Zájemci o bezpečnostní řetízky 
mají ještě šanci

Výstava vánočních 
dekorací

Květinářství Floris vás zve na výstavu 
vánočních aranžmá a dekorací. Prohléd-
nout si ji můžete od pondělí 10. do nedě-
le 16. prosince vždy od 14 do 18 hodin 
v Galerii Mánes v Kostelecké ulici č. 18 
v Prostějově. 

Částečná uzavírka 
Ruské ulice 

Až do 21. prosince 2007 bude pro veš-
kerou dopravu uzavřena část ulice Ruská 
(od Polské ulice směrem k Penny marke-
tu). Důvodem uzavírky je budování kana-
lizace. 

Ing. Petra Mejzlíková,
koordinátorka projektu Zdravé město 

V úterý 
13. listopadu 
2007 proběh-
la v Praze 
- Průhonicích 
14. celostátní 
k o n f e r e n c e 
Národní sítě 
Z d r a v ý c h 

měst ČR, které je město Prostějov čle-
nem už sedm let. Tématem té letošní 
byl kvalitní rozvoj měst, obcí a regionů 
a získávání fi nančních prostředků.  

V rámci konference seznámili vrchol-
ní zástupci ministerstev dopravy, život-
ního prostředí, místního rozvoje i Stát-
ního fondu životního prostředí účastníky 
s aktuálními informacemi o čerpání zdro-
jů z  fondů EU.

V odpoledním bloku vystoupil s pří-

spěvkem o používání ekobusů v měst-
ské hromadné dopravě prostějovský 
místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. 

„Účastníky setkání jsme informovali 
o tom, jak město Prostějov podporuje 
rozvoj ekologické dopravy.  V poslední 
době šlo například o  nákup pěti ekobu-
sů, které budou zabezpečovat jak měst-
skou, tak příměstskou dopravu,“ uvedl 
místostarosta a politik Zdravého města 
Vlastimil Uchytil. 

Konference Národní sítě Zdravých měst 
se zúčastnil i Prostějov

Na Informačním středisku Městské-
ho úřadu v Prostějově se v posledních 
měsících opět  nashromáždila celá ple-
jáda nalezených, mnohdy kuriózních 
věcí. K nim patří třeba igelitová taška 
s oblečením a mixérem, nejrůznější 
kabelky, kufříky či batohy, včetně bato-
hu s oblečením a hrami na Playstation, 
nebo sportovní taška s oblečením. 

„Domníváme se, že v některých pří-
padech mohli lidé tyto věci ztratit třeba 
při stěhování. Seznam nalezených věcí 
pravidelně aktualizujeme na městských 

webových stránkách a umístili jsme 
jej i do vitríny před radnicí.  Přesto 
bychom lidem doporučovali, aby se 
čas od času přišli zeptat, zda náhodou 
nemáme mezi nálezy právě jejich věc. 
Pokud prokáží, že tento předmět patří 
jim, ihned jej dostanou zpět,“ uvedla 
vedoucí informačního střediska Soňa 
Provazová.  (jg) 

Vedoucí informačního střediska 
Soňa Provazová předvádí některé 
z nalezených věcí.  Foto: Y. Pudilová 

Kuriózní ztráty a nálezy
Seznam nalezených věcí najdete na webových stránkách města a ve vitríně před radnicí 


