
Závěry společného jednání zástupců města Prostějova,
Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Federace
židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer za přítomnosti
mediátora ze dne 6. 12. 2017

Vedeny úmyslem učinit symbolické
gesto - respektovat přístup židovské
komunity k problematice hřbitovů,
uctít památku významných obyvatel
města Prostějova, správně naložit
s kulturní památkou, respektovat
zájmy města a jeho obyvatel, shodly
se zúčastněné strany na těchto závě-
rech jednání.

Účastníci jednání vyjádřili zájem
na důstojné úpravě a pietním pří-
stupu k prostoru kulturní památky
- židovského hřbitova nacházejícího
se v sousedství Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova

a částečně zasahujícího do jeho bu-
dovy.

Strany jsou si vědomy skutečnos-
ti, že veškeré úpravy mohou mít vliv
na současný provoz školy.

Zúčastněné strany se shodly
na možnosti uvažovat o úpravách
v širším urbanistickém kontextu.

Zúčastněné sti:any se shodly, že
při úpravách v sítích, ať havarijních,
tak i plánovaných, procházejících
územím židovského hřbitova, bude
včas informována Federace židov-
ských obcí a nadace Kolel Damesek
Eliezer s cílem udržet respekt k mís-

. tu a vytvořit dohodu, jak přistupovat
ke stavebním pracím na ploše hřbi-
tova.

Jednání budou dále pokračovat.
Alena Rašková, primátorka měs-

ta Prostějova
Zdeněk Fišer, 1. náměstek primá-

torky
Ro~tislav Halaš, ředitel RG a ZŠ

města Prostějova
Tomáš Jelínek, nadace Kolel Da-

mesek Eliezer
Petr Papoušek, Federace židov-

ských obcí
Vladimír Špidla, mediátor
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Učast prostějovské
rodačky Věry
8ěhalové
na největším
církevním procesu
50. let 20. století
Po krátké vánoční přestávce pokraču-
je Klub historický a státovědný v Pro-
stějově 'přednáškovou činností. První
klubová akce v roce 2018 se bude
věnovat církevním procesům konce
40. a počátku 50. let, které předsta-
vují jednu z nejtemnějších kapitol
československých -dějin. V největším
z nich (Bárta a spoL) byla na počátku
listopadu 1952 odsouzena za velezra-
du a špionáž také pozdější historička
umění a prostějovská rodačka Věra
Běhalová (1922-2010). Uvědomělá
katolička a zaměstnankyně francouz-
ského velvyslanectví se na žádost pro-
fesorky Univerzity Karlovy Růženy
Vackové propůjčila k doručování tajné
korespondence a jejímu odesílání di-
plomatickou poštou do kapitalistické
ciziny. Sedmiletý trest si Věra Běhalo-
vá odpykala v řadě věznic tehdejšího _
Československa včetně pověstných
Želiezovců u Nitry na Slovensku.

Přednášející Mgr. Kamil Rodan,
Ph.D: je absolvent magisterského
studia historie na Filozofické fakul-
tě Ostravské univerzity v Ostravě
(2001) a doktorského programu hos-
podářských á sociálních dějin tamtéž
(2008). Vedle dějiň Slezska a regio-
nálních hospodářských dějin se zabý-
vá výzkumem evropských královských
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