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Tisková omluva Změny
K minulému vydání volebních novin Změny pro Prostějov (v elektronické podobě
je najdete na www.zmenaproprostejov.cz) jsme dostali 2 dopisy a 2 maily. Děkujeme za ně a omlouváme se tímto, že jsme naše čtenáře vytrhli naší tiskovinou z
poklidné nevědomosti, jak co vlastně ve městě Prostějově funguje. Pokud jsme
Vás přiměli dokonce k reakci (kladné či záporné), bylo to cílem těchto novin přimět čtenáře přemýšlet o věcech léta zažitých a přijímaných automaticky.

Volební systém nabízí
soutěž o skokana roku
Volební eták Spolu a lépe * Vychází 19.9.2018 * ZDARMA

Milý čtenáři, milá čtenářko,

možná si uvědomuješ, že Prostějov je i Tvoje město a je ve Tvé
moci ovlivňovat jeho řízení a
budování po svém. Předchozí
generace Ti můžou pomoct, ale
Tvůj život je tvůj a nikdo jiný
ho za Tebe žít nebude. Zvolit si
musíš sám, sama.

V jakém městě chceš vlastně žít?
Má smysl zůstat nebo se odstěhovat?
Každý má své životní plány a pro někoho je nejlepší odstěhovat se někam
do Prahy, či alespoň do Olomouce,
kde může plný ideálů budovat svou
kariéru, svou rodinu, sportovat, užívat
si života. Nebo totéž můžeš udělat v
Prostějově.
Když už tu žijeme, hlídejme si svůj
veřejný prostor, pokud nemáme v
plánu strávit zbytek svého života v
kolonách aut mezi průmyslovými,
sportovními a obchodními krychlemi
soukromých firem.
Občas se nás ptáte: Proč kandidujete do zastupitelstva a neděláte
raději něco rozumnějšího?

Tak já Vám to povím za sebe a bez
servítků. Protože jsem naštvaný za
naplánované zboření kulturáku, se
kterým je spojen kus mého života, kde
jsem poznal svou ženu a absolvoval
taneční a maturitní plesy svých dětí.
Protože jsem naštvaný, když sázíme
stromy na koupališti Kostelecká a nějaký kazisvět je pak pokácí, odbagru-

je - za veřejné peníze, tedy i moje - a
ještě mu za to v jejich novinách tleskají. Protože mi vadí, když není kde v
centru zaparkovat, ačkoli vím, že by to
mohlo být lepší. Vadí mi, jak se rozdělují dotace a štve mě, když stojím nad
pařezem a vím, že ten strom by tu ještě
pár let mohl sloužit lidem, aby tu nepanoval v létě takový hic a v zimě takový smog. Tak proto.
Milý čtenáři, milá čtenářko. Politiku neděláme ze zištných důvodů,
neřešíme svůj či něčí vlastní stavební
či sportovní byznys. Řešíme tu život v Prostějově v rámci finančních
možností města. Změna pro Prostějov je občanská iniciativa. To jsou
ti „aktivisté“, co rýpají do územních
a finančních plánů města, napadají
kácení stromů a snaží se politickým
stranám fušovat do řemesla a hlídat,
aby bylo jejich jednání transparentní a
spravedlivé. To jsou Ti občané, co čtou
po nocích zápisy z rady města Prostějova a přemýšlejí, jak dělat věci spolu
a lépe.
O nic nejde. Jenom o život. Takže
běžte k volbám.
Jan Navrátil, lídr Změny

Jak jste si možná všimli, máte v komunálních volbách k dispozici 35 křížků, či
jeden velký, či jeden velký a pár malých. Takže co tak letos Změnit svůj postoj
k volbám a změnit tím zaběhnuté pořádky ? Změna pro Prostějov má nyní 34
kandidátů (David Zach ze 17 místa odstoupil), takže nabízíme jeden volný malý
křížek, který můžete dát na jiné kandidátce komukoliv, který pak v součtem
malých křížků může přeskočit z nevolitelného místa na volitelné Našim horkým
adeptem na skokana letošních voleb je například Jonáš Proser na 9 místě kandidátky ČSSD (kdy typujeme skok na místo druhé), či například MUDr. Bohuslav Macháň na 5 místě hnutí PéVéčko (zde typujeme skok na místo třetí). Tak
do toho. Sázky uzavíráme na https://www.facebook.com/zmenapropv/

Jak nejlépe poskytnout
finanční dar Změně
Pro příjem finančních darů je nejlepší použít transparentní účet 1153179010287/0100, který u Komerční banky zřídilo hnutí Pro 2016, které organizačně zastřešuje kandidátku Změny pro Prostějov. Kontaktujte nás prosím,
na adrese info@zmenaproprostejov.cz nebo na telefonu +420 731 111 531 (Ing.
Naiclerová) a přidělíme Vám variabilní symbol, případně vyplníme a zašleme
darovací smlouvu. Za každý dar Vám opravdu děkujeme.
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ParkKing: Zahajujeme diskusi k nové podobě parkovacího domu
Návrh nového parkovacího domu
na křižovatce ulic Komenského a
Na Spojce, pracovně nazvaného
„ParkKing“, je odpovědí na nedostatečné parkovací kapacity v
centru Prostějova, jejichž řešení
dlouhodobě drží v šachu zpackaná akce „Manthellan“ předchozích vedení města.
V základní verzi navržen s pěti parkovacími podlažími (kapacita 210
nových parkovacích míst) s možností
dalšího navýšení kapacity při přidání
dvou podzemních podlaží a parkování
na střeše (celková kapacita až 315 parkovacích míst). Toto řešení přínáší at-

raktivní pozitiva nejen pro motoristy,
ale i všechny další občany - nabízí nejen nový parčík s horolezeckou stěnou
a atraktivní skatepark na střeše, ale
stejně tak projektem přinášejícím do
centra města v maximální možné míře
nové stromy a popínavé rostliny.
Návrh překládají architekti ze spolku
Prostor Prostějov a je koncipován,
jako maximálně efektivní projekt,
který nabízí jednoduché technické
řešení parkovacího domu s použitím
trvanlivých a snadno udržovatelných
materiálů.
Architekti spolku Prostor Prostějov
Kandidáti Změny pro Prostějov

Předvolební sport
Předvolební kampaň je tak trochu sport. Jde o vytrvalost, taktiku i trefu do černého. Klíčoví
jsou pro všechny diváci, neboli
spoluobčané-voliči. Každý je
chce něčím nalákat a zaujmout,
aby se stali příznivci jejich klubu.
Fair-play je pro sport klíčové motto
a mělo by to tak být i s předvolební kampaní. V obou odvětvích se
ale najdou jednotlivci, kteří myslí
jen na svůj prospěch a jsou ochotni tomu podřídit vše. Veřejně prezentovat, že aktuálně připravované
projekty je schopna zrealizovat
pouze současná koalice je směšné
a zavádějící. Vést předvolební
kampaň pod téměř budovatelským
heslem „Bez nás to nepůjde“, určitě
nikoho
rozumně
smýšlejícího
nepřesvědčí. Ono to totiž půjde a v
mnoha oblastech i lépe s pozitivním
dopadem na všechny naše občany.
Určitě nechce nikdo poukazovat jen
na chyby a špatnosti, ale v mnoha
ohledech se dá pro občany pracovat
lepé a ekonomicky výhodněji. Něk-

teré postupy a realizované projekty byly za poslední roky opravdu
zarážející, což vyvolává oprávněné
otázky o jejich transparentnosti.
Vládní politika je přesný příklad
toho, jak by se ta naše komunální
dělat neměla. Všichni jsme z jednoho města. Města, na které musíme
být hrdi a společně se podílet na
jeho rozvoji. Prostějov není velké
město, známe se navzájem, potkáváme se, spolupracujeme spolu.
Ve vedení magistrátu musí být takoví spoluobčané, kterým věříme a
spoléháme v jejich schopnosti být
svědomitými a čestnými představiteli města.
O svých spoluobčanech mám jen to
nejlepší mínění a jsem přesvědčen,
že uplynulé 4 roky dobře vnímali
dění kolem sebe a je jen na nich, zda
jsou ve svém městě spokojeni, nebo
by někde chtěli ZMĚNU a určitě se
pro budoucnost našeho Prostějova
rozhodnou správně.
Mějte krásné podzimní dny.
Váš Karel Piňos

Parkování v centru Prostějova
Parkování je v našem městě dlouhodobě
neřešený problém a stává se časovanou
bombou. Málo kdo si totiž uvědomuje,
že dostavba centra v jakékoli formě bude
znamenat zásadní úbytek parkovacích

míst během stavby. Představa, že problém
vyřeší pouze parkovací dům na dnešní
parkovací ploše mezi Komenského a
Wolkerovou ulicí je lichá, protože výsledná kapacita se příliš nezvýší. Máme

Místo předvolebního guláše vás pohostíme domácím uzeným a chutným pivem.
Přijďte na kus řeči, na dobroty a na koncert.
Vstup, uzené, a 1 pivo / kofola ZDARMA.
K poslechu a tanci Vám zahraje kapela KONTAKT.
Pátek 21.9.2018 v Krasicích U Rockyho
Občerstvení od 16 do 18 hodin, ukončení akce ve 22 hodin
Těšíme se na Vás!

řešení, jak okamžitě zvýšit kapacity
parkování pro návštěvníky centra.
Je nutno změnit organizaci parkování a částečné zprůjezdnění
centra tak, aby byla zajištěna obsluha, upřednostněno krátkodobé
parkování. Systém parkování na 15

minut zdarma a pozvolně progresivně
se zvyšující ceny s časem, včetně zrušení
všech výjimek, by měl dostat dlouhodobě
parkující vozidla mimo centrum. Tam
umíme systémem jednosměrek a dalšími
opatřeními navýšit kapacitu parkovacích
míst do doby, než se vybudují potřebné

parkovací domy.
Musíme zastavit trend umrtvování centra a přemísťování jeho funkcí na okraj,
kde je snadnější zaparkovat. Mimo jiné
to zdvojnásobuje pohyb aut z jednoho
konce města na druhý a likviduje pěší a
cyklistickou dostupnost.
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Cyklistická doprava v Prostějově – jak dál?
Systém by se měl vrátit k původní koncepci, architekt říká František Fröml
Když jsem před minulými komunálními volbami v tisku kritizoval, že cyklostezky vedou
odnikud nikam, reagovala radnice tak, že v radničních listech
vytiskla mapku, na níž byly nakresleny plánovaná propojení s
příslibem jejich realizace.
Za celé čtyři roky nepropojili žádnou
cyklostezku končící před křižovatkou,
naopak vznikly nové stezky odnikud
nikam. Rozumím tomu proč. Přechody
a cyklistické přejezdy „se totiž nemají
rády s okružními křižovatkami“ jsou
nebezpečné a brzdí provoz. Navíc trasa podél vnějšího okruhu a frekventovaných výpadovek není nejkratší, je
závlekem a často nemá smysl. Cyklisté
potřebují co nejkratší trasy, které
budou bezpečné, povedou územím bez
exhalací, nejlépe klidnými ulicemi a
parky. Přitom není podmínkou, aby se
jelo pouze po stezce.
Jak zvítězila stavební lobby
Byl jsem autorem a propagátorem
prvního generelu cyklistické dopravy.
Tehdy vznikly stezky, jako Melantrichovou ulicí, dál podél Starorežné
na Floriánské náměstí s bezpečným
přejezdem přes okruh u Skálovy školy.
Další je stezka z centra, přes světelně
řízený přejezd, pokračující po Re-

vatkou a nahánějí cyklisty do nebezpečných situací. Ono se to totiž lépe
připravuje, protože vedou pouze po
pozemcích města a stavba bude méně
komplikovaná. Cyklisty nelze odklánět
přikázanými objížďkami, jako motorová vozidla. Například cyklista, který
přijede od Určic, nepojede po stezce
po Okružní na stezku na Brněnské, ale
vezme to přímo po Bulharské co nejkratší trasou k centru.
Abych pouze nekritizoval, přínosná byla pozdější stezka Kolářovými
sady, stezky na Smržice, na Kostelec,
Bedihošť a Žešov. Stezka na Martinákové elegantně odbočuje na ulici
Pod Kosířem. Zde ale chvála končí,
protože vhání cyklisty do úzkého
hrdla železničního přejezdu motorových vozidel, aby v bezpečném úseku
pokračovala znovu po samostatném
tělese.

jskově ulici. Také Komenskou, přes
Sádky směr Husovo náměstí. Chyba
byla, že se tato koncepce opustila a
místo po Husově náměstí se pláno-

vaná trasa posunula na ulici Dolní.
Zvítězila stavební lobby a začaly se
budovat stezky podél exponovaných
komunikací, které končí před křižo-

Hymna současné i předcházející radniční koalice

Prostějov nedáme, radši ho zbouráme
Stejný titulek jsem použil ve článku
před minulými komunálními volbami. Tehdy byla živá kauza po zbourání
OP Prostějov, na které měla i tehdejší politická reprezentace města svůj
velký podíl viny. Chystalo se zbourání
Dony, koupaliště na Kostelecké,
Jezdeckých kasáren a Kulturního a
společenského domu. Byl to jeden z
impulzů, proč kandidoval do voleb
nový subjekt Změna pro Prostějov.
Nová opozice neměla dostatek hlasů,
aby zvrátila všechny záměry nesmyslného bourání, řízené patrně z venčí.
Tím, že se snad podařilo opustit záměr
asanace Kulturního a společenského
domu, nebyla práce v opozici marná.
Škoda, že opozice nebyla jednotná a

boj za zachování hlavní budovy Jezdeckých kasáren nepodpořili celé kluby ODS, ANO a KDU ČSL a že koaliční
KSČM nesplnila své předvolební sliby.
Dnes mohl být ve zbourané budově,
za stejné peníze, dvojnásobný počet
srovnatelných bytů pro seniory a to s
polovičními nájmy, než město postavilo na Sušilově ulici.
Život běží dál a radniční koalice připravuje další likvidace. Na Perštýnském
náměstí chtějí zrušit kašnu a pokácet
alej sakur. Aby se využil dotační titul, má se přebudovávat autobusová
zastávka u lázní na takzvaný terminál, v
jehož důsledku dojde k dalšímu kácení
a zruší se jediný bezkolizní přejezd
cyklistické stezky přes okruh ve městě.

Cyklisté budou muset objíždět až za
knihovnu. Plánuje se zrušení sociálních bytů v tzv. parlamentu na Šárce
přestavbou na menší počet komfortnějších větších bytů. Nepřizpůsobiví
spoluobčané dosud bydlící v levných
malých bytech budou rozmístěni po
městě a areál po Jezdeckých kasárnách
se zbaví nežádoucích sousedů. Pro
koho se asi atraktivní pozemek připravuje? Připomíná mi to nedávné
hrátky kolem koupaliště na Kostelecké
ulici. Výčet by mohl pokračovat, ale
také nemusí. Je to na voličích.
Zastupitel za Změnu pro Prostějov
Ing. arch. František Fröml

Prostějov nedáme, radši ho zbouráme
Místo brouzdací padesátky bez
stromů ve Vrahovicích mohl být
normálně hluboký bazén 50m na
Kostelecké ulici v zeleném areálu
Sokola I. Už byl dokonce někdy v
roce 2011 vyprojektován bazén s
plány na využití odpadního tepla
ze zimáku. Ale pak někteří radní
pozapomněli na své předvolební
sliby na padesátimetrový metrový bazén na Kostelecké ulici a na
místě bývalého koupaliště stojí
Olympijské centrum.
Za oběť zde padlo také osmatřicet vzrostlých stromů. V tomto čísle navíc
nejsou zahrnuty stromy mladé, nadějné - viz přiložené foto z koupaliště na
Kostelecké ulici z roku 2003.
Sokolský areál s koupalištěm se změnil
od té doby k nepoznání. Vinu na tom
nese jak samospráva, tak státní správa.
Chápejte - nemáme nic proti místním
bossům a podpoře jejich podnikání
prodejem městských pozemků na
soukromé účely za rozumnou cenu,

Umíte požádat o dotace?

Trochu se děsím rozhodování o dotacích. Jak spravedlivě rozdělit 20 milionů
a podělit všechny? Není to lehké rozhodování. Jsou spolky a organizace, které
požádají o podporu činnosti na rok ve výši 10000 a dostanou půlku a takové,
co požádají o 100000 na jeden den a dostanou taky půlku. A pak je spousta
spolků, o kterých se na zastupitelstvu nikdy nemluvilo, jako jsou zahrádkáři,
včelaři, kapely a kroužky keramiky či aktivní senioři a ti nikdy o nic nežádali a
tak taky nic nedostali…
Jan Navrátil

Skutečně vedli město
kantoři ?

Učitelé jsou jistě vzdělaní a inteligentní lidé. Také za Změnu pro
Prostějov kandiduje několik pedagogů. Zajímavé ale je, že zatím co
v parlamentu působí nejvíce lidí právnického vzdělání, v Prostějově
vládla koalice, která do vedení města zvolila převážně učitele.
Mělo to svou logiku. Učitelská praxe je naučila pohotově mluvit, reagovat na
nečekané otázky, sjednat si respekt a pořádek, dokázat nastudovat řešenou
problematiku a následně ji verbálně přednést a obhájit. V tom mají učitelé nespornou výhodu. Horší to ale bylo se schopností kritického myšlení, komunikace a ochotou přijmout jiné řešení, jiný názor. Ono se to po nich vlastně ani
nechtělo. Je veřejným tajemstvím, že město v pozadí řídily skryté osoby. Ty už
připravují novou koalici. Dopustíme to???
Změna pro Prostějov ing. arch. František Fröml

Víc bytů za stejné peníze
Je potěšující, že městu se daří a za městské peníze se postavilo hodně věcí. U
žádného stříhání pásek jste nás ale nemohli vidět a žádné zásluhy nám nebudou
přiznány, přestože jsme rovněž pracovali pro Vás občany. Je zřejmé, že pokud
by se řešily problémy města spolu a lépe, tak za podobné peníze se dalo udělat
víc. Místo 27 bytů v Sušilově ulici za stejné peníze mohlo být 50 stejně velkých
bytů v Jezdeckých kasárnách (a ještě by se nezabíral prostor na parkování v
centru). Bohužel vývoj se ubíral jinak, než jsme navrhovali my.

Logická řešení dopravy
Lípa Paní Kučerové na koupališti Kostelecká v roce 2003. V areálu
padlo za oběť Olympijskému centru osmatřicet vzrostlých stromů.
Foto: archiv
nikoliv ale pod cenou či dokonce zadarmo. Někdo to ale musí hlídat, aby
se všem měřilo stejným metrem. Ať
si staví, ať si hrají, ale podle pravi-

del veřejných, nikoliv podle pravidel
svých a neveřejných.
-red-

Společenský život – Společenský dům a tržnice
Po letech nečinnosti je čas na Změnu.
Prostor po akci Manthellan si to
zaslouží. Budova tržnice nemá valnou hodnotu a dávno nefunguje, jak
by měla. Navrhujeme ji zbourat

Není přece podmínkou, aby trasy
vedly jenom po stezkách
Jak dál? Systém by se měl vrátit k
původní koncepci. Vybudované kilometry stezek zde však už máme
a musí být jeho součástí. Využijí je
především obyvatelé ulic, kterými vedou, a jejich význam zůstane v tom, že
nezatíží silnici pro motorová vozidla.
Vlastní nové trasy by měly procházet

klidnými územími s tím, že se budou
řešit především kritická místa přejezdů přes exponované komunikace,
nejlépe mimo velké křižovatky, tak,
jako je tomu na přejezdu u Skálovy
školy. Při plánování je nutno držet
zásadu co nejkratšího a bezpečného
propojení zdrojů a cílů cyklistické dopravy. Vůbec není podmínkou, aby
trasy vedly pouze po stezkách. Proč
by se třeba nemohlo jezdit po náměstí
TGM, i když zde stezka není? Velkým
fenoménem Prostějova je zeleň kolem
říčky Hloučela. Po připravovaném
vybudování podchodu pod perony
hlavního nádraží až na druhou stranu,
vznikne možnost vybudování relativně
krátké stezky na Hloučelu a po ní může
stezka pokračovat od Vrahovic až do
Mostkovic. Může tak vzniknout alternativní bezkolizní a rekreační trasa po
severním okraji města. Budeme usilovat i o výkupy a přípravu pozemků
na obdobný lesopark na jižním okraji
města, kde by mohla v budoucnu vzniknout také podobná trasa. To je ale
už pohádka budoucnosti. Město však
musí mít své vize. Cyklistická doprava
nemůže čekat na uskutečnění všech
velkorysých plánů. Musí být funkční a
bezpečná co nejdříve i při využití zklidněných komunikací, které máme.
František Fröml

co nejdříve a rozšířit tak možnosti pro trhovce, aby se na jaře
2019 mohli na vydlážděné bezbariérové volné ploše lépe prodávat. Plocha pro lidi se tím zdvojnásobí.

Jednoduché vydláždění nelimituje
budoucí možnou výstavbu, o které je
potřeba zahájit diskuzi.
Společenský dům je naproti tomu
stavba architektonicky hodnotná a

Přinesli jsme spoustu námětů, jako například zpřístupnění přízemí muzea pro
pořádání aktivit navazujících na akce na náměstí, u severního obchvatu přemostění
plánovaného propojení Hloučely s Romží tak, aby tudy mohla v budoucnu vést cyklistická stezka ponořeným biokoridorem, připravovat prodloužení severního obchvatu trasou, která bude pokračovat přes Průmyslovou ulici až na ulici Kojetínskou a
umožní odklon nákladní dopravy z města, zprůchodnění areálu Jezdeckých kasáren
novým parkem a mnoho dalších. Námi navrhovaná usnesení buď ani nepustili na
program zastupitelstva, nebo je koaličními hlasy všechna zamítli. Dnes se některé z
našich námětů objevují předvolebních slibech některých stran. Pokud se je podaří
zrealizovat v novém zastupitelstvu, nesnažili jsme se marně.

funkční, pro kterou se vžil strašný název
KASC. Slabou stránkou je do jisté míry
řešení stravování a řešení zateplení.
Jeho silná stránka ovšem je, že jde o
kvalitní budovu s velkým sálem a
kvalitním zázemím, včetně šaten,
zkušeben, kluboven, pódiového

výtahu a dalších potencionálních
možností. Cenotvorba pronájmu
městského ovšem majetku do velké
míry ovlivňuje veškerý společenský život ve městě. Jsme si toho vědomi a jsme
připraveni provést po volbách patřičné
Změny.

Prostějovské komunální Člověče nezlob se!
Vstoupíš- li na políčko
s fotografií osobnosti,
splň uložený úkol!

Políčko "Jakub Čech" znamená:
dvě kola hraj podle pravidel.
Žádné úkoly se na tebe nevztahují

Pole "Manthellan" je nejzákeřnější.
Nejprve posíláš peníze stranám, pak je
účtuješ zpět. Hrozně to trvá, takže jednu
figurku vrať do chlívečku na start a hraješ
s ní znovu od začátku.

Zaplať a můžeš házet dvakrát.
Zaplať víc a hážeš čtyřikrát.

Vaříš polívku pro bezdomovce.
Jednou neházíš.

Navštívíš- li pole se
znakem města, házej
znovu!

Pole "Kadlec":
Jednou stůj, jsi
v herně...

Dvakrát neházíš.
Musíš se nejprve
poradit s
Faltýnkem. Běž na
políčko Faltýnek.

Musíš vyřešit prachy pro hokej.
Jednou neházíš, nemáš čas.

Dvojnásobný bazén
=
Házej dvakrát!

Jsi v dobrých rukou krále Miroslava.
Neházej a běž rovnou do cíle!

Na někoho něco víš, takže ti nic
nehrozí. Vezmi figurku libovolného
protihráče a vrať mu ji na start.

Jsi členem Řádu
Bratrstva prstenu krále
Miroslava a sluší ti to
na portrétu. Házej,
dokud nehodíš 6.

Faltýnek je
nepřítomen.
Vrať se na start hry,
anebo hoď šestku a
jdi na políčko
Černošek.

Přichází Změna. Pole Černošek
se na tebe už nevztahuje.
Končíš ve hře,
odstraň svoje figurky.
Jsi ve Skalce.

Do konce hry získáváš imunitu na
políčka Černošek, Pišťák a Pospíšil.
A můžeš ignorovat pole Manthellan.
Musíš se
poradit s
Pospíšilem.
Jednou
neházíš.
Vždy
druhý za
Sokolama.
Dej přednost
hráči s
modrými
figurami.
Jsi- li modrý
ty, házej
dvakrát.

Lžeš a máš proto krátké nohy.
Tři kola se budeš posouvat jen po
jednom políčku.
Je to marné, ale ty
NIC nechápeš. Ani
pravidla této hry.
Ničemu nerozumíš.
Ukonči hru, protože
ostatní s tebou už
nechtějí hrát a přece
nechceš být páté
kolo u vozu.

Vážení čtenáři a voliči,
věříme, že se u naší hry pobavíte. Přemýšleli
jsme, jak a proč vykládat tisíci slovy všední prostějovskou realitu, při které "dobré
vztahy" s jedněmi znamenají kariéru, zatímco hra podle pravidel jen ostrakizování,
zesměšňování a urážky. Proto jsme stvořili tuto hru. Můžete si představovat, že jednotlivé barvy figurek jsou politické stra-

ny, a během hraní jistě objevíte nečekané
souvislosti. Stanou se možná náhodou, ale
každopádně vás pobaví a tím vás možná
přivedou k tomu, abyste o věcech začali přemýšlet, a přišli na všechny souvislosti
sami.
Přejeme Vám příjemnou zábavu a především
dobrou volbu.
Kandidáti Změny pro Prostějov

