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Vtipem i osvětou. Lidé se
zapojili do boje proti rakovině
Liga proti rakovině přivezla do Prostějova putovní výstavu Každý svého zdraví strůjcem

Palec nahoru, palec dolů
Po náměstí se proženou koloběžky
V soutěžní okruh se dnes odpoledne změní nedávno opravené náměstí
TGM. Po jeho obvodu se budou prohánět lidé na koloběžkách, aby získali
ten nejlepší čas a vyhráli v Prostějovské koloběžce. „Závodníci musí ujet
jeden okruh kolem náměstí. Soutěží se v pěti kategoriích a osm nejlepších z každé
kategorie postoupí do finále. Není potřeba se hlásit dopředu, zkrátka kdo přijde,
ten jede,“ lákají organizátoři. První kategorie je určená dětem od dvou do šesti
let, druhá od sedmi do deseti let a třetí od jedenácti do čtrnácti let. Čtvrtou kategorii budou tvořit ženy od patnácti do sto let a pátou muži ve stejném věkovém rozpětí. Rozjížďky startují o půl třetí odpoledne a potrvají téměř dvě hodiny.
(ham)
Zničil víc, než ukradl
Tatranky, ale také pití ukradl na začátku týdne zloděj z občerstvení v
Mostkovicích. V době mezi pondělní sedmou hodinou večer a osmnáctou
hodinou následujícího dne se pomocí násilí dostal zloděj do objektu.
„Prodejnu prohledal a ukradl sedm kusů oříškových tatranek, jeden nealkoholický nápoj Granini, dvacet láhví piva a jednu pivní přepravku. Celkem tedy přišel k
lupu za sedm set sedmnáct korun,“ sdělil policejní mluvčí František Kořínek. Dodal, že zloděj také násilně otevřel uzamčené dveře. Způsobil tak větší škodu než
na ukradeném zboží. „Zloděj poničil zařízení občerstvení za čtyři tisíce korun,“
dodal František Kořínek.
(sob)

Na okraj

Rašková by zklidnila emoce
deník
BOJ SE ZÁKEŘNOU NEMOCÍ. Preventivní akcí chtějí organizátoři přiblížit lidem rakovinu z té přívětivější stránky. Foto: Deník/Michal Sobecký

Prostějov – Poučit se, nebo si
dokonce zasoutěžit mohou
tento týden lidé v Prostějově.
Náměstí T. G. Masaryka totiž
včera obsadila Liga proti rakovině s několika stany.
V nich se během dvoudenní
akce Každý svého zdraví
strůjcem mohou zájemci dozvědět o různých typech této
nemoci, zhlédnout video, ale
také vyhrát drobnost za
správně vyplněný text. „Lidí
přišlo hodně, zastavili se tu i
žáci a studenti z několika
škol,“ byla se zájmem lidí spokojená hlavní pořadatelka Tereza Šípalová.
Upozornila zároveň na to, že
akce nemá za úkol lidi vystrašit. Spíše si podle ní dala za cíl
jiné úkoly. „Třeba heslo ,Tiká

v každé rodině‘ je trochu depresivní. Ale sama třeba nemám žádného známého či kamaráda, kterému by v rodině
na rakovinu někdo neumřel.
Jedná se rozhodně o aktuální
téma,“ řekla Tereza Šípalová,
která poukázala například na
několik rovin výstavy. Kromě
televizního šotu zde lidé mohli zhlédnout řadu informačních tabulí o faktech k rakovině i zdravému životnímu
stylu.
Autoři výstavy také informovali několika způsoby.
Kromě faktů týkajících se
výskytu rakoviny v České republice, vývoji počtu onemocnění či postavení země ve
světových žebříčcích nabídli i
tematické fotografie s často
humorně pojatými popiskami. Výstavu spojenou s kví-

zem také dokreslily říkanky či
díla kreslíře Martina Bartáka. Možnost poučit se přitom
měly i menší děti, pro které si
pořadatelé připravili menší
obrázkové panely.
Na akci si během včerejšího
dopoledne i odpoledne našla
cestu řada lidí. Někteří z nich
šli kolem náhodou, pro jiné
ovšem byla cílem. Mezi ty druhé patří podle svých slov i Lenka Hašková.
„Ráda chodím na takové akce, zajímám se o zdraví. Navíc
jsem se přišla zeptat na podezřelé znaménko,“ uvedla žena. S odpovědí na dotaz, co považuje za nejlepší prevenci
vzniku rakoviny, neváhala.
„Důležité je se nestresovat,
zdravě jíst a třeba také celkový optimismus v životě,“ dodala.

Na sídlišti E. Beneše přibyly
hodiny s bezpečnostním hlásičem
Dokončení ze strany 1
„Klidně se na procházce
může udělat dědečkovi špatně
a vnouček tímto způsobem
rychle přivolá záchrannou
službu, aniž by musel složitě v
mobilním telefonu vysvětlovat, kde se právě nachází, protože hlásiče jsou v mapách integrovaného systému zaznačeny. A i kdyby to mělo zachránit pouze jeden lidský život, pořád je to nevyčíslitelná
hodnota. Ale hlavním účelem
je především prevence,“ popsal záměr projektu Hynek
Blaško.
Na podobě hodin se podílely
i samy děti ze základních škol,
které měly za úkol ve svých
slohových pracích napsat, jak
by měl takový bezpečnostní
hlásič u hřiště vypadat.
„K hodinám mě inspirovala
i vlastní dcera, která se často
vracela z hřiště pozdě, protože
nevěděla přesný čas. Nyní máme po republice rozmístěných
několik desítek hlásičů a plánujeme další. Avšak vše závisí na finanční podpoře našich
sponzorů. Často se setkávám s
argumenty, že nám nepřispějí, protože hlásič není dostatečně využívaný, a já jim nedovedu vysvětlit, že to je právě naším účelem, zvýšit bezpečnost natolik, aby děti nemusely volat na tísňové linky,“ doplnila Jana Kostelníková.
Na výrobě hodin se podíleli
i studenti ze středních škol,
kteří byli na odborné praxi ve
společnosti Mubea. Náklady
za materiál věnovala firma jako sponzorský dar občanskému sdružení. „Jsme rádi, že
můžeme tímto způsobem po-

Karel Bárta naopak na akci
dorazil spíše náhodou. „Nevěděl jsem, že to zde je. Zaujala mě možnost vyzkoušet si
kvíz a něco drobného vyhrát. Z
informací zde pro mě zatím nic
moc nového nebylo, většina
věcí je obecně známá,“ sdělil
návštěvník.
Také Tereza Šípalová informovala, že veřejnost o rakovině ví hodně. Přesto ne
každý se odhodlá dojít na preventivní vyšetření a napomáhá tak nemoci. „Lidé se honí za
penězi, žijí konzumním životem, a pak stejně ty peníze použijí na léky či lékařské zákroky způsobené i nezdravým
stylem života. Přitom zdraví
máme jen jedno,“ řekla pořadatelka k akci, která bude pokračovat také dnes od devíti do
sedmnácti hodin.

ČÍSLO DNE

25
Tolik žádostí o umístění nyní eviduje Azylové centrum v Prostějově. Centrum se nově potýká s
velkým nárůstem žen bez domova a bez přístřeší, které vyhledávají pomoc. „Nejčastějším důvodem je ztráta bydlení kvůli dluhům, rozvodu a podobně. Tyto
ženy nás žádají o pomoc a využívají službu noclehárny, azylový
dům a nízkoprahové denní centrum. Kapacita těchto služeb pro
ženy je zaplněna, a to i přesto, že
se tu klientky obměňují,“ uvedl
ředitel centra Jan Kalla a dodal,
že již delší dobu se také zvyšuje
počet mladých lidí, kteří vyhledávají pomoc služeb centra.

Michal
Sobecký
redaktor

michal.sobecky@denik.cz
Vypadá to, že je rozhodnuto.
Nejen koaliční uskupení podporují na místo primátora
Alenu Raškovou, dosavadní
první náměstkyni. Logická
volba z pohledu postupu.
Ovšem nejen z tohoto důvodu.
Odcházející primátor Miroslav Pišťák měl hodně zastánců, ale i odpůrců. Častokrát také vzbuzoval smíšené
pocity u obyvatel města.
Tato věc by u Aleny Raškové odpadla. Není zase tak výrazná, zároveň však nevyvolává tolik bouřlivé emoce – ani

Ve vedení Prostějova
zřejmě stane žena
Dokončení ze strany 1
Na druhou stranu Změna
pro Prostějov myšlenku protikandidáta připouští. Alespoň podle jedničky říjnové
kandidátky Jana Navrátila.
„Nevím, jestli budeme někoho
stavět,“ uvedl. Připustil také,
že se pod zvolením Aleny Raškové primátorkou může také
podepsat.
„Pravděpodobně
bych jí hlas dal. Koho lepšího
také z koalice chcete vybrat?“
vyjádřil se.
Samotná Alena Rašková by
v případě zvolení chtěla navázat na to, co po sobě zanechal Miroslav Pišťák. „Chci
navázat na to dobré, třeba
dobrou hospodářskou situa-

ci,“ řekla Alena Rašková, ze
které se po odstoupení Aloise
Mačáka stala krajská radní.
„Jiné jednání mají muži, jiné
ženy. Je možné, že přibudou
emotivnější výstupy. Ráda
bych ale byla, kdyby se situace v zastupitelstvu zklidnila,“
dodala. „Každopádně bych
dbala na dodržování jednacího řádu. Na zastupitelstvu už
se mnohokrát zneužila technická připomínka,“ uzavřela
Alena Rašková, která by podle
svých slov nebyla ráda, kdyby
nástupce Miroslava Pišťáka
dostal jen těsnou nadpoloviční většinu hlasů. Nového primátora budou zastupitelé volit v pondělí 5. října.

INZERCE

POMOHOU. Originálními hodinami s hlásičem si mohou děti přivolat
pomoc policistů i záchranářů. Foto: Deník/Dagmar Málková
moci dětem, a nejen jim. Přínos vidíme také v tom, že velkou část hodin vytvořili žáci z
odborných škol, kteří se tak

mnohé naučili,“ řekla Michaela Zahnášková, která zastupovala sponzorskou firmu
Mubea.
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negativní, ani pozitivní. Většinou jedná mírně, prosadit se
však určitě dokáže. Navíc to
vypadá, že se na volbě její
osobnosti bude podílet i opozice.
Podpora napříč prostějovskou politikou by byla pro ni
velkou výhodou, velkým kreditem. Otázkou samozřejmě
je, co dokáže prosadit a jak by
se Alena Rašková předvedla.
Stojí před ní řada úkolů a problémů, počínaje většími jako
Manthellan, otázka jezdeckých kasáren, koupaliště či
výstavba nové průmyslové zóny, ale také menší jako dopravní situace, kulturní dění
nebo zlepšení pohledu obyvatel města na pojmy „revitalizace“ a „úprava zeleně“.
Suma sumárum, nic jednoduchého. Nezbývá než popřát
nástupci Miroslava Pišťáka
hodně štěstí.

