
Přání do nového roku

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ročník XII Číslo 1 leden 2011 10,- Kč

Vážení spoluobčané,
právě jsme vstoupili do nového roku 2011. Dovolte nám, 
abychom vám jménem Města Kojetín i jménem naším 
popřáli na jeho prahu jen samé dobré zprávy, a to nejen 
ze stránek Kojetínského zpravodaje. 
Přejeme vám, ať je to rok, ve kterém se vám splní všechna 
přání, ať jste zdraví, veselí a máte se moc rádi. K tomu 
velký kus štěstí, dobrou náladu a úsměv na tváři.
Mějte se v novém roce fajn!  

Váš starosta Jiří Šírek
a vaše místostarostka Ilona Kapounová

foto: Markéta Rádlová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 3. zasedání konaném dne 1. prosince 2010 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření,  
a to: příjmy: 216,05 tis. Kč, výdaje: 
216,05 tis. Kč, financování: 0 tis. Kč,
- schválila uzavření Smlouvy 
o provádění exekucí a o další čin-
nosti exekutora mezi městem Koje-
tínem jako „oprávněným“ a soudním 
exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, 
jako „exekutorem“,
- jmenovala konkurzní komisi pro 
konkurzní řízení na obsazení pra-
covního místa ředitele Školní jídel-
ny Kojetín, příspěvkové organizace, 

předsedkyní konkurzní komise (člen 
určený zřizovatelem) je Jana Naklá-
dalová, vedoucí odboru VVŠK Měst-
ského úřadu Kojetín,
- schválila termínový a obsahový 
plán jednání Rady Města Kojetína na 
rok 2011,
- souhlasila s návrhem termíno-
vého a obsahového plánu Zastupi-
telstva Města Kojetína na rok 2011  
a předloží jej ZM ke schválení,
- schválila za dodavatele veřej-
né zakázky malého rozsahu „Ná-

kup výpočetní techniky“ firmu NWT  
a. s. Hulín v ceně 277.112 Kč,
- schválila bezúplatný převod inven-
táře samostatných movitých věcí, 
dlouhodobého drobného hmotného 
majetku a drobného hmotného ma-
jetku v budově Kulturního domu Po-
půvky na SDH Popůvky,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k projektu „Dovybavení sběrného 
dvoru v Kojetíně“ mezi Městem Ko-
jetín a ENVIprojekt s. r. o. Zlín ve výši 
70.800 Kč.                          Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 3. zasedání konaném dne 14. prosince 2010

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Rada Města Kojetín se na 4. zasedání konaném dne 14. prosince 2010 
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila termíny konání svateb-
ních obřadů na rok 2011 ve městě 
Kojetíně, a to každou sobotu v mě-
síci, 
- schválila Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha, příspěvkové 
organizaci, navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2010 o částku 20 tis. 
Kč,
- schválila Základní škole Kojetín, 
náměstí Míru, příspěvkové organi-
zaci, navýšení příspěvku na provoz 
na rok 2010 o částku 50 tis. Kč,
- schválila návrh nového znění 
smlouvy o nájmu nebytových prostor 

uzavřené mezi Městem Kojetínem  
a jednotlivými nájemci nebytových 
prostor v objektu polikliniky v Kojetí-
ně s účinností od 1. ledna 2011,
- schválila uzavření „Smlouvy  
o dílo“ na poskytování úklidových 
služeb mezi Městem Kojetínem, 
a společností Technis Kojetín spol. 
s r. o., kdy předmětem smlouvy je 
provádění úklidových služeb v pro-
storách v užívání městem Kojetínem 
v objektu budovy Polikliniky dle pře-
dem dohodnutých podmínek,
- schválila uzavření „Mandátní 
smlouvy o správě nemovitosti“ ob-

jektu Polikliniky, mezi Městem Koje-
tínem a společností Technis Kojetín 
spol. s r. o., kdy předmětem smlouvy 
je obstarávání správy nemovitosti 
(objekt Polikliniky) za úplatu, dle pře-
dem dohodnutých podmínek,
- schválila uzavření dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o závazku veřejné služby 
na úhradu ztráty ostatní dopravní ob-
služnosti ve veřejné linkové dopravě 
uzavřené mezi Městem Kojetínem  
a FTL - First Transport Lines za cenu 
26.040 Kč pro období od 1. ledna 
2011 do 31. prosince 2011.

Jiří Šírek

- schválilo rozpočtové provizorium 
Města Kojetína na období leden 
2011, a to: běžné výdaje - 7 mil. Kč, 
příjmy - 7 mil. Kč,
- uložilo předložit vyhodnocení roz-
počtového provizoria zastupitelstvu 
města na jednání v 3/2011
- souhlasilo s úpravami rozpočtu 
města provedenými do konce roz-
počtového roku 2010,
- schválilo  poskytnutí finančního 
daru Kanoistice Kojetín na zakou-
pení tenzometrického pádla - Ex-
calibur, ve výši 25.000 Kč z Fondu 
prevence kriminality,
- vzalo na vědomí výroční zprávy 
ZŠ Kojetín nám. Míru 83, ZŠ Koje-
tín Svat. Čecha 586, Mateřské ško-
ly Kojetín a Domu dětí a mládeže 
Kojetín, za školní rok 2009/2010,
- schválilo termínový a obsahový 
plán jednání Zastupitelstva Města 

Kojetín na rok 2011,
- zvolilo předsedy a členy výborů 
Zastupitelstva Města Kojetína na 
funkční období 2010 - 2014 takto:
Finanční výbor: předseda: Mojmír 
Haupt, členové: Kateřina Poláková, 
Jolana Novotná, Pavlína Peřino-
vá, Radek Lavrinec, Martin Barták 
a Božena Dostálová, tajemnice: 
Hana Večeřová,
Kontrolní výbor: předseda: Jindřich 
Bureš, členové: Karel Krybus, Blan-
ka Laboňová, Jaroslav Bělka, Milan 
Hromada, Alena Koldová a Franti-
šek Řihošek, tajemník: Dušan La-
boň, 
Osadní výbor Kovalovice: předsed-
kyně: Petra Skřipcová, členové: 
Jaroslav Doupal a Dalibor Káňa, 
tajemnice: Michaela Daňková,
Osadní výbor Popůvky: předsed-
sedkyně: Michaela Tejchmanová, 

členové: Marian Rusňák a Petra 
Navrátilová, tajemnice: Michaela 
Daňková,
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 26/2010 týkající se dotace z EU 
na vybavení ZŠ nám. Míru, a to ve 
výši: příjmy - 1 307,43 tis. Kč a vý-
daje - 1 307,43 tis. Kč,
- vzalo na vědomí žádost Mateřské 
školy sv. Josefa v Kojetíně o finanč-
ní pomoc ze dne 12. listopadu 2010 
bez poskytnutí dotace, 
- vzalo na vědomí žádost Cha-
rity Kojetín o navýšení příspěvku 
na činnost, ze dne 30. listopadu 
2010 a schválilo poskytnutí dotace 
ve výši 50 tisíc Kč,
- vzalo na vědomí žádost Římsko-
katolické farnosti Kojetín o pravidel-
ný finanční příspěvek ze dne 30. lis-
topadu 2010 bez poskytnutí dotace.
  Jiří Šírek
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Vážení spoluobčané,
v případě zájmu o odstranění sněho-
vých převisů a rampouchů ze střech 
domů, které by mohly ohrožovat 
zdraví chodců na chodnících 
a ostatních místních komunika-
cích, je možno odstranění objednat:
v pracovní dny od 7 do 15 hodin  
u velitele jednotky SDH Kojetín, 
Václava Baďury na telefonním 
čísle 608 345 416. (V případě nut-
nosti použití automobilové plošiny 
od společnosti Technis Kojetín, spol. 
s r. o., hradí náklady vždy objedna-
vatel - vlastník nemovitosti).
Mimo uvedený čas, tj. od 15 
do 7 hodin je možno práce objednat 
přes operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Olomoucké-
ho kraje na telefonním čísle 150.

Romana Mrázková

Město Kojetín zahájilo 1. října 2010 
realizaci projektu se zaměřením na 
řízení lidských zdrojů na MěÚ Koje-
tín.
Cílem  projektu, do kterého budou 
zapojeni vedoucí pracovníci měst-
ského úřadu, včetně uvolněných čle-
nů zastupitelstva města,  je zavede-
ní  moderních metod řízení lidských 
zdrojů a efektivního managementu 
na Městském úřadě v Kojetíně, roz-
vinutí profesionálních předpokladů 
řídících pracovníků úřadu a poskyt-
nutí přehledu o nových trendech  
v této oblasti.

Jednotlivé aktivity jsou orientova-
né na provádění analýz stávajících 
vnitřních předpisů městského úřa-
du, k navrhování realizace postupů 
a činností, vedoucích ke zvyšování 
efektivity, kvality a transparentnosti 
výkonu veřejné správy a racionali-
zace rozdělení kompetencí v rámci 
orgánů města, s důrazem na efek-
tivnost.
Tento projekt je financován z pro-
středků ESF prostřednictvím OP 
LZZ a Města Kojetína, přičemž podíl 
prostředků z ESF činí 85% uznatel-
ných nákladů.        Jiřina Páleníková

Co se také událo v roce 2010

Informace pro občany

V měsících květen - červen bylo 
město dvakrát postiženo povodní  
a několika přívalovými dešti

12. června se nad městem přehna-
la vichřice nevídané síly, která způ-
sobila značné materiální škody

Nově vybudované oddělení mateř-
ské školy na Masarykově náměstí

Dům dětí a mládeže se přestěhoval 
do prostor ZŠ Svat. Čecha

V polovině srpna se konaly již po-
dvanácté tradiční Kojetínské hody

Oprava komunikace a chodníků  
ve Stružní ulici

Vybavení nového transportního vo-
zidloa SDH Kojetín

Volby 2010  - Občané našeho města volili v tomto roce dvakrát - v květnu 
do Poslanecké sněmovny PČR a v říjnu do zastupitelstva města
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Informace pro občany

Předpoklady uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání 
(min. v bakalářském studijním programu),
- znalost právních předpisů a problematiky řízení školní jídelny 
(školství, pracovní právo, občanský zákoník apod.),
- znalost právních předpisů v oblasti financování příspěvkové or-
ganizace zřízené obcí,
- dobrá znalost práce na PC,
- organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pra-
covní nasazení, komunikativnost,
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
- praxe v oboru a zkušenosti v řízení pracovního kolektivu výho-
dou.

Náležitosti přihlášky, kterou podá uchazeč v písemné podobě:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, doručovací adresa,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
 pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní a e-mailové spojení,
- datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
- Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než tři měsíce,  
u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost, vydaný domovským státem;  pokud takový doklad domov-
ský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

(k přihlášce stačí doložit čestné prohlášení),
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech vzta-
hujících se k výkonu zaměstnání,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dal-
ší doklady osvědčující znalosti a dovednosti,
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů (pouze uchazeči narozeni před  
17. 11. 1971),
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce,
- Koncepce rozvoje školní jídelny v rozsahu 4 stran A4.

Termín podání přihlášek: 
- do 10. 1. 2011 do 17.00 hodin (Pozn: do tohoto termínu je ne-
zbytné, aby byla přihláška již doručena, nikoliv podána k poštovní 
přepravě!).
Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte do-
poručeně na adresu: Město Kojetín,  Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín (případně doručte osobně na podatelnu MěÚ Ko-
jetín). 
Na obálku uveďte: „NEOTEVÍRAT - konkurzní řízení na pracovní 
místo ředitele ŠJ“ 

Bližší informace lze získat:
Jana Nakládalová - vedoucí odboru vnitřních věcí, školství  
a kultury , telefon: 581 277 420, e-mail: j.nakladalova@radnice.
kojetin.cz a na webových stránkách Města Kojetína na adrese: 
www.kojetin.cz, sekce aktuality - výběrové řízení

Jiří Šírek v. r.  starosta města

VyHlášení KOnKuRZníHO říZení
Rada města Kojetína v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 

a konkurzních komisí, vyhlašuje konkurzní řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace.

Město Kojetín patří 
k městům přátelským
rodině 

Ocenění Obec přátelská rodině 
převzal starosta našeho města 
Jiří Šírek při vyhlašování výsledků 
celostátní soutěže, které proběh-
lo ve čtvrtek 25. listopadu 2010  
v Poslanecké sněmovně Parlamen-
tu ČR, z rukou ministra práce a so-
ciálních věcí Jaroslava Drábka.
Město Kojetín se v letošním roce 
poprvé přihlásilo do celostátní sou-
těže, vyhlašované Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR a Sítí 
mateřských center ČR, s názvem 
Obec přátelská rodině a umístilo se 
hned napoprvé, spolu s Dobříší, na 
krásném 1. - 2. místě.
Do této soutěže se přihlásilo cel-
kem 135 obcí a měst a  byly  po-
suzovány v pěti velikostních kate-
goriích. V soutěži bylo hodnoceno, 
jak obce a města v naší republice 
vychází vstříc rodinám s dětmi  
a seniorům. Při hodnocení byl kla-

den důraz na mezigenerační cha-
rakter všech aktivit a jejich udrži-
telnost do budoucna, na spolupráci 
obce s neziskovými organizacemi, 
které vyvíjejí  prorodinné aktivity.
A právě v této oblasti má naše 
město bohaté zkušenosti, což se 
projevilo při hodnocení v soutěži 
- provázanost poskytovaných slu-
žeb ve městě pro všechny věkové 
kategorie občanů, mezigenerační 
charakter aktivit. Město je zřizova-
telem sedmi příspěvkových organi-
zací, které díky skvělé práci ředitelů 
prorodinné aktivity každá na svém 

úseku vyvíjejí, spolupracují mezi 
sebou navzájem, i s příspěvkový-
mi organizacemi zřizovanými kra-
jem, či neziskovými organizacemi 
ve městě. V místní části Popůvky 
zase výborně pracuje Osadní výbor 
a Sbor dobrovolných hasičů, kteří 
zde akce prorodinného  charakteru 
rovněž organizují.
Díky umístění v soutěži obdrží měs-
to dotaci 535 tisíc Kč na podporu  
prorodinných aktivit, které bude  
v příštím roce realizovat.

Jiřina Páleníková

Kojetínská delegace s poslancem 
M. Bendou

Starostové měst Kojetína a Dobříše 
s poslankyní H. Langšádlovou
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Rozhovor s místostarostkou města Kojetín
Ve středu 
8. prosin-
ce  2010 
n a v š t í -
vili žáci 
gymnázia 
r a d n i c i 
v Kojetí-
ně, aby 
u d ě l a l i 
rozhovor 
 místosta-
rostkou 

Ilonou Kapounovou. Byla velmi 
milá a ochotně na všechno odpo-
vídala. Padlo mnoho dotazů a mezi 
nimi následující:

Co Vás vedlo k rozhodnutí kandi-
dovat do zastupitelstva?
V zastupitelstvu jsem pracovala již 
minulé volební období a měla jsem 
zájem v tom pokračovat i nadále. 

Po volbách (pozn. Ilona Kapounová 
kandidovala za ČSSD) jsme vytvořili 
koalici s nezávislými a ta se usnesla 
na rozdělení funkcí na radnici.

Čím jste se zabývala před tím, než 
jste vstoupila do zastupitelstva? 
Čím se to lišilo?
Pracovala jsem ve firmě TON v od-
dělení zahraničního obchodu. Práce 
mě bavila, protože jsem mohla vyu-
žívat svou znalost cizích jazyků. Liši-
lo se to v mnoha bodech, především 
v tom, že jsou to velké protiklady. 
A podle mého názoru se státní sféra 
a obchod nedají moc srovnávat.

Jaký je podle Vás největší pro-
blém, se kterým se bude muset 
město Kojetín potýkat v tomto 
volebním období?
Největší problém se takto nedá vy-
tyčit, ale budeme usilovat o napl-
nění volebních programů, o změnu 

systému sociálních dávek a chtěli 
bychom udržet vyrovnaný rozpočet. 
Dále má město v plánu řešit pro-
blém nedostatku stavebních parcel 
pro individuální výstavbu rodinných 
domů.

Co přejete Kojetínu do roku 
2011?
Všem obyvatelům Kojetína přeji 
štěstí, zdraví, lásku, pohodu, spous-
tu nových zážitků, optimismus, 
vůli překonávat a řešit problémy  
a schopnost zajímat se nejen o sebe, 
ale také o ostatní kolem sebe.

Doufáme, že se plány zastupitel-
stvu podaří naplnit, a stejně jako  
místostarostka přejeme Kojetí-
nu vše nejlepší do nového roku 
2011.

Věra Klaudová, Michaela Vacková  
a Anna Tejkalová, sexta GKJ

Anketa
na začátku prosince přikryl sníh celou republiku.  Pořádná sněhová 

peřina se snesla i na Kojetín. Andrea Hermannová a lenka Hlaváčová, 
studentky sexty GKJ,  se zeptaly spoluobčanů na tyto otázky:

  1. Jste rádi, že napadl sníh?
  2. Komplikuje vám napadený sníh život? Jak?
  3. Co máte rádi na zimě? 

Jaroslav Hlaváč
1. Ano, určitě, zima 
je krásné období.
2. Ano komplikuje, 
musím odhrnovat 
sníh.
3. Jsem rád, že 
nemusím do práce.

Vlad’ka Roubalová
1. Určitě.
2. Ne, nijak.
3. Na zimě 
mám ráda to, že 
napadne spousta 
sněhu, všude je 
bílo a samozřejmě 
jsou Vánoce.

lucie Skokánková
1. Ne, vůbec ne.
2. Ano, napadl 
sníh a příšerně to 
klouže, ani se po 
tom nedá chodit.
3. Jsem ráda, když 
je zima, protože 
jsou výprodeje.

Dominika Fidrová
1. Je to super! 
Miluju zimu, sníh je 
hrozně romantický, 
ráda se v něm 
procházím.
2. Nelíbí se mi 
kluzké silnice, po 
kterých se nedá 

pořádně chodit. A taky mě štve, že 
je všude spousta nemocných lidí.
3. V zimě se dá dělat spousta 
skvělých věcí. 
Miluju zimní sporty, procházky po 
zasněžené krajině a Vánoce.

David Korec
1. Ano, určitě.
2. Štvou mě kluzké 
cesty. Kvůli nim 
nemůžu v zimě 
autem do školy.
3. Rád lyžuji. Ale 
nejlepší na zimě 
je, že se můžu 

válet doma v teple a nic nedělat.

Starosta Města Kojetína
zve 

na 4. zasedání

Zastupitelstva 
Města Kojetína,

které se uskuteční
v úterý 

25. ledna 2011 
v 16 hodin

v sále Vzdělávacího 
a informačního centra 

Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín.
 

Na programu jednání 
bude mimo jiné:

schválení rozpočtu na rok 
2011, Zpráva o stavu 
veřejného pořádku 

zpracovaná Městskou policií 
a Policií ČR, 

plán činnosti výborů 
zastupitelstva atd.

    Jiří Šírek v. r. 
   starosta města
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XIV. lékařské sympózium v Kojetíně
Tradiční lékařské 

sympózium, po-
řádané Centrem 
žilní chirurgie  
a Soukromou 

chirurgickou ordi-
nací, se uskutečnilo 

ve dnech 26. a 27. listopadu 2010 
v prostorách Sokolovny Kojetín. 
Sympózium je součástí systému 
postgraduálního vzdělávání lékařů 
a zdravotních sester a je certifiko-
váno Českou lékařskou komorou 
a Českou asociací sester. Pro letoš-
ní rok jsme zvolili téma „Co nové-
ho v mém oboru“ a zaměřili jsme 
se na prezentaci jednotlivých pra-
covišť a medicínských oborů z regi-
onu a seznámení účastníků s nový-
mi možnostmi a novými léčebnými 
postupy v jednotlivých medicín-
ských oborech. Sympózium bylo 
slavnostně zahájeno organizátorem 
Pavlem Matouškem, který přivítal 

účastníky sympózia a zástupce vy-
stavujících farmaceutických firem  
a otevřel první blok pátečního od-
poledního programu. Ten byl věno-
ván moderní léčbě úrazů na horní 
končetině. Lékaři Tomáš Kocourek  
a Jaroslav Kotrč z nemocnice Pře-
rov, Ladislav Zapletal a Jan Novák 
z Kroměříže a Jan Čiernik z I. chi-
rurgické kliniky Fakultní nemocnice 

u sv. Anny v Brně demonstrovali 
moderní operační postupy při léč-
bě zlomenin. Ve druhé části jsme 
se v přednáškách Jaroslava Nová-
ka, Petra Hasaly, Jany Šustkové, 
Jiřího Javory, Vladimíra Řezáče  
a Igora Šimoníka seznámili se sou-
časnými možnostmi léčby rakoviny 
prsu a náhlých příhod břišních, byly 
prezentovány zajímavé až kuriozní 
kazuistiky příčin bolestí břicha. Ses-
terský blok byl zaměřen na diagnos-
tiku a léčbu nedokrevnosti dolních 
končetin při cukrovce. Zdravotní 
sestry Alena Surá a Radomíra Pek-
torová ze specializovaného praco-
viště Centrum srdce a cév Rober-
ta Náplavy z Kroměříže ve svých 
sděleních ukázaly možnosti funkč-
ního vyšetření srdečně cévního 
systému. Porodní asistentka Věra 
Hýbnerová předvedla, jak vypadají 
předporodní kurzy a cvičení nastá-
vajících rodiček. Páteční odpoledne 
bylo ukončeno v 18 hodin a po krát-
kém oddechu jsme se pobavili na 
Společenském večeru s bohatým 
rautem v sále Hotelu Pivovar, který 
byl tradičně a taky jak jinak, zcela 
v režii Jarmily Hodanové. K dobré 
zábavě a tanci nám hrála a zpívala 
skupina Vojtěcha Moudrého. 
V první části sobotního programu 
primářka anesteziologického a re-
suscitačního oddělení Kroměřížské 
nemocnice Lenka Mergenthalová 
nás seznámila s některými pravidly  
a úskalími při poskytování první 
laické pomoci. Petra Hriňová z oč-
ního oddělení hovořila o moderních 
vyšetřovacích metodách oka. Jan 
Cagaš a Tomáš Paseka z I. chirur-
gické kliniky U sv. Anny v Brně se 
ve svých přednáškách zaměřili na 
chirurgickou léčbu rakoviny tlustého 
střeva a laparoskopickou chirurgii.
V sesterském bloku demonstrovaly 
Ilona Hnízdilová a Romana Pekto-
rová péči o seniory jak v domácí 
péči, tak i v léčebně dlouhodobě 

nemocných, Martina  Hozová před-
nesla zajímavé sdělení o kombina-
ci dvou neinvazivních vyšetřova-
cích metodách, které se využívají 
v Centru žilní chirurgie k preventiv-
nímu vyšetření nedokrevnosti dol-
ních končetin. René Vlasák z Cen-
tra preventivní medicíny v Praze 
ve svém zajímavém sdělení infor-
moval o nových trendech při léčbě 
obezity a otoků dolních končetin, 
o prevenci a léčbě civilizačních 
onemocnění, oxidačního stresu. 
Na toto sdělení volně navázal Pá-
vek z Nového Města na Moravě se 
svou přednáškou o kombinaci die-
tetické a chirurgické léčby obezity. 
Dana Maňasková z Prevence 2000 
Praha, ve vyčerpávající přednášce 
poukázala na nové postupy v dia-
gnostice a léčbě krvácivých stavů 
a možnosti genetického vyšetření 
v prevenci hluboké žilní trombózy. 
Po polední přestávce a rautu byl 
další blok věnován problematice 
komplexní dekongestivní terapie. 
Pavel Matoušek přednesl sdělení 
o novém přístupu k diagnostice 
a léčbě otoků dolních končetin, kde 
jsou příčinou poruchy žilního a míz-
ního systému, tak jak jsou využívá-
ny a aplikovány v Centru žilní chi-
rurgie. Na úvodní, více méně teore-
tickou část, navázal lymfoterapeut 
Jiří Finger a na sérii instruktivních 
obrázků ukázal jak v praxi vypadá 
manuální lymfodrenáž a nejnovější 
lymfodrenážní postup - lymfotaping 
v léčbě otoků dolních končetin, kde 
příčinou je porucha žilního a mízní-
ho - lymfatického oběhu. 
V závěrečném přednáškovém bloku 
primářka dětského oddělení Kromě-
řížské nemocnice Jana Mathonová 
seznámila posluchače s provozem 
na moderním dětském oddělení, Dita 
Pospíšilová z pracoviště Diamedica 
Kroměříž, Martin Hönig z pracoviš-
tě Neurofyz Přerov a Pavel Matou-
šek z Centra žilní chirurgie Kojetín 
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XIV. lékařské sympózium v Kojetíně
poukázali na moderní preventivní  
a léčebné postupy při komplexní 
péči o pacienty s cukrovkou. Milo-
slav Grézl uvedl zajímavou statisti-
ku při léčbě zánětu krční mandle.
V závěrečné přednášce Pavel Ma-
toušek zdůraznil nutnost prevence  
a včasné léčby při problematice 
chronické žilní nedostatečnosti. Lé-
kařské sympózium bylo ukončeno 
v 17 hodin a mnozí účastníci, jichž 
bylo letos přes 240, ještě těsně 
před odjezdem domů dokončovali 
své odborné diskuse a ujišťovali se, 
že příští rok zase přijedou.
Součástí semináře byla i prezentace 

farmaceutických firem, které před-
stavily své výrobky a podílely se 
sponzorsky na finančním zajištění 
semináře, za což jim patří dík organi-
zátora. O příjemné a reprezentativ-
ní prostřední se jako každoročně na 
vysoké profesionální úrovni posta-
raly pracovnice Městského kulturní-
ho střediska Kojetín a Jarmila Ho-
danová se svými spolupracovníky  
z Hotelu Pivovar. Audiovizuální 
techniku bezchybně zvládl již tra-
dičně Jiří Ston. 
Jsem přesvědčen, že i letos to byly 
dva příjemné dny, nejen z pohledu 
odborného, ale i společenského, 

protože pro mnohé z nás je toto 
sympózium jedinou možností, jak 
se s mnohými kolegyněmi a kolegy 
setkat.

Pavel Matoušek

Výročí významných kojetínských osobností v roce 2011
Život každého lidského spole-
čenství vyrůstá z díla a myšlenek 
předcházejících generací, z díla vý-
znamných osobností minulých ge-
nerací, z tradic, na které současníci 
navazují a které dále rozvíjejí. 
V roce 2011 vzpomeneme výročí 
narození nebo výročí úmrtí šest-
nácti významných kojetínských ob-
čanů a vynikajících občanů z mikro-
regionu Střední Haná, kteří se  svou 
tvorbou podíleli na kulturním a spo-
lečenském životě nejen města Koje-
tína, ale celého regionu. Významně 
ovlivnili vývoj našeho regionu jako 
výtvarní umělci, umělci slova, histo-
ričtí badatelé, hudební skladatelé, 
pedagogové, lékaři. Mnozí z nich  
se  podíleli na protifašistickém od-
boji za druhé světové války. Někteří 
se v Kojetíně narodili a v rodném 
městě také působili, jiní působili 
v Kojetíně jen část svého profesní-
ho života, další se v Kojetíně naro-
dili, z Kojetína odešli a působili jako 
významní badatelé v cizině.

Výtvarní umělci:
- akad. malířka Marie Gardavská, 
140. výročí narození,
- akad. sochař Stanislav Hlobil, st., 
50. výročí úmrtí,
- malíř Martin Chvátal (Quadal), svě-
tový malíř, 275. výročí narození,
- akad. malíř Vojtěch Štolfa, 90. vý-
ročí narození,
- Josef Bíbr, výtvarník, grafik, 80. 
výročí narození.

Spisovatelé:
- Karel Křen (P. František Zgoda), 
moravský spisovatel, 150. výročí 
narození,
- Vladimír Novotný, spisovatel, za-
kládající člen Hanácké scény, 90. 
výročí narození,
- Amálie Vrbová (Jiří Sumín), spiso-
vatelka, 75. výročí úmrtí,
- Tomáš Kuzník, básník staré Hané, 
295. výročí narození, 225. výročí 
úmrtí.

Hudební skladatel:
- Gustav Vožda, st., hudební peda-

gog a skladatel, 40. výročí úmrtí.

Historikové:
- Josef Chytil, archivář a historik, 
moravský historik, 150. výročí úmrtí,
- Adolf Brüll, pedagog a historik, 
165. výročí narození.

Účastníci protifašistického odboje:
- Ondřej Pecha, účastník odboje, 
120. výročí narození,
- Jan Peštuka, účastník odboje, 
105. výročí narození, 70. výročí 
úmrtí,
- Emil Zlámal, účastník odboje, 100. 
výročí narození.

Lékař: 
- Cyril Zbořil, významný kojetínský 
lékař minulosti, 150. výročí naroze-
ní.

Kojetínský zpravodaj přinese v dal-
ších měsících krátké medailony jed-
notlivých osobností, spolu se struč-
ným životopisem a charakteristikou 
jejich díla a činnosti.

řez

Divadelní soubor MěKS
Hanácká scéna Kojetín

hledá pro novou hru W. Allena

NÁPOVĚDU
Zájemci, kteří by rádi pracovali
v souboru a zhostili se této role,

nechť se obrátí na
Městské kulturní středisko Kojetín, 
Sokolovna, nám. Republiky 1033,
Telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

nebo na vedoucí souboru
Marii Němečkovou

telefon: 777 981 519

 Pěvecký soubor MěKS
CAnTAS Kojetín
zve do svých řad

ŽENY I MUŽE
Dveře jsou otevřené všem,

co rádi zpívají!
Máte-li zájem - obráťte se na

Městské kulturní středisko Kojetín, 
Sokolovna, nám. Republiky 1033,
Telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

nebo na vedoucí souboru
Zuzanu Zifčákovou

telefon: 606 260 987

Městské kulturní středisko
Kojetín

bude od ledna 2011 pořádat

POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ

s tanečním mistrem
Pavlem Nečesaným

(čtvrtky od 17 hodin - Sokolovna)

Zájemci se můžou přihlásit na 
Městské kulturní středisko Kojetín, 
Sokolovna, nám. Republiky 1033,
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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Mateřská škola sv. Josefa Kojetín

Rodiče jsou s církevní 
školkou spokojeni

Do pátého měsíce své činnosti 
vstupuje v lednu Mateřská škola 
sv. Josefa, předškolní zařízení, 
které bylo v našem městě otevře-
no na začátku tohoto školního 
roku. Podívejme se, jak její do-
savadní činnost hodnotí ti, kteří 
sem každodenně vodí své děti.

„V listopadu jsme rodičům rozdali 
dotazníky a poprosili je o anonym-
ní zodpovězení několika otázek 
týkajících se provozu školky, naší 
práce i spokojenosti dětí,“ vysvět-
luje ředitelka Marie Přecechtělo-
vá. Zpátky se podle ní vrátila více 
než polovina rozdaných dotazní-
ků, přesně deset. „Není to mnoho 
a ani doba, po kterou fungujeme, 
není dlouhá, přesto pro nás odpo-
vědi mají význam - ukazují, co je 
pro rodiče prioritou a čemu máme 
věnovat ještě větší pozornost, i ne-
dostatky, které je třeba řešit,“ hod-
notí ředitelka anketu.
Jako důvod, proč své dítě umístili 
do nově vzniklé školky, uvádí hned 
šest rodičů nespokojenost s před-

Čtyři měsíce provozu
V lednu to budou již čtyři měsíce od 
spuštění provozu Mateřské školy 
sv. Josefa v Kojetíně. Myslím, že se 
školku podařilo doplnit a dovybavit 
vším, bez čeho se neobejde. 
Musíme připustit, že vybavení je 
skromné. Přesto je na tvářích dětí  
a na reakcích rodičů vidět, že 
hmotné zázemí není až tak důležité. 
Ve školce panuje pohoda a radost  
a podle ní můžeme snadněji 
hodnotit celou práci pedagogů. 
Přesvědčit se o tom ostatně můžete 
i v reportáži, zveřejněné níže.
Tušili jsme, že první rok provozu 

mateřské školy bude náročný po 
všech stránkách. Teď v poslední 
době se objevil naléhavý problém 
nákladů za dodání tepla. Budovu 
nadačního fondu - Dům sv. Josefa 
na Komenského nám. 48 - využívají 
dva subjekty - Charita Kojetín  
a Mateřská škola sv. Josefa. 
Náklady je proto nutné dělit, jedná 
se o částku 30 tisíc Kč. Už jsme se 
jednou zmiňovali o tom, že se jedná 
o církevní zařízení (zaměřuje se 
především na křesťanský výchovný 
program) a panuje tedy názor, že 
hlavním finančním zajišťovatelem 
by měla být církev - tak tomu ovšem 
není. Stát přijal návrh na zřízení 

Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně 
a s tím uvolnil omezené finanční 
prostředky na mzdy a provoz. 
Ostatní finanční prostředky musíme 
získat z jiných zdrojů. Žádali jsme 
o tuto pomoc Město Kojetín. Bohužel, 
jak nám bylo sděleno, Město 
Kojetín pomoci nemůže. Obracíme 
se tedy na čtenáře Kojetínského 
zpravodaje, na občany Kojetína  
a blízkého okolí, aby nám pomohli 
dílo mateřské školy podpořit. 
Děkujeme vám, že nejste lhostejní 
k tomuto malému dobru, které 
pomáhá v dobro věřit.

Pavel Ryšavý, za nadační fond

chozí školkou (v jednom případě 
dokonce s „předchozími dvěmi 
školkami“). Pro čtyři respondenty 
se důvodem stala také výchova ke 
křesťanským hodnotám.
Zařízení MŠ sv. Josefa hodnotí 
rodiče povětšinou kladně, oce-
ňují pěkné, příjemné a „domácí“ 
či dokonce „útulné rodinné“ pro-
středí. Stávající vybavení považu-
jí většinou za dostatečné, i když 
skromné, výhrady se týkaly pře-
devším chybějících herních prvků 
na zahradě. „Dovybavení zahrady 
máme samozřejmě v plánu na jaře, 
stále ale bojujeme s nedostatkem 
finančních prostředků,“ vysvětluje 
situaci ředitelka Přecechtělová.
Pozitivně rodiče hodnotí i práci za-
městnanců MŠ, většina je dokonce 
uvádí jako hlavní důvod, proč jsou 
se školkou spokojeni. Oceňují pře-
devším individuální přístup k dětem 
a jejich potřebám a také to, že jsou 
jako rodiče dostatečně informováni 
o dění ve školce. „Personál respek-
tuje osobnost dítěte, pracovnice se 
k dětem chovají citlivě a mateřsky,“ 
píše jedna z maminek. Jiná si cení 
toho, že učitelkám může sdělit své 
požadavky a podněty.
Kromě názoru rodičů se dotazník 

snažil alespoň zprostředkovaně 
postihnout i spokojenost dětí. „Do 
předchozí školky jsme chodily a z ní 
se vracely s pláčem, zato u vás by 
dcerka nejraději byla i o víkendech,“ 
svěřuje se například jedna mamin-
ka. Podle všech respondentů také 
děti doma vyprávějí o každoden-
ních zážitcích a předvádějí, co se 
nového naučily. Hodně také mluví 
o kamarádech ze školky a učitel-
kách. „Dcerka si občas na školku  
i hraje,“ dodává jedna z maminek.
V závěrečné otázce, která rodiče 
prosí o celkové zhodnocení, se 
znovu opakuje ocenění práce per-
sonálu MŠ a také poděkování. „Má 
dcera je spokojená a to je pro mě 
důležité,“ shrnuje své dojmy jeden 
z respondentů, v jiném vyjadřují ro-
diče své hodnocení slovy: „Takhle 
jsme si představovali školku pro 
naši dceru.“
„Těší nás, že jsou rodiče s naší 
prací spokojeni. Velmi nám v tom 
pomáhá nízký počet dětí, můžeme 
zde skutečně fungovat jako jedna 
rodina,“ raduje se Marie Přecechtě-
lová a dodává: „Já sama sem ani 
nejezdím jako do práce, ale jako 
domů.“

Jiří Gračka
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Mateřská škola Kojetín
Předvánoční čas 
v Mateřské škole Koje-
tín

Poslední kalendářní měsíc byl 
v našich školičkách provoněn vůní 
vanilky, skořice a badyánu, kouz-
lem nadcházejících Vánoc a nadíl-
ky Mikuláše. Ke sváteční náladě 
přispívala i výzdoba školy v jednot-
livých třídách.  
Ve čtvrtek 2. prosince 2010 navští-
vily děti z obou mateřských škol 
sál Sokolovny Kojetín, kde zhlédly 
koncert Pavla nováka ml. s oblí-
benými písněmi. 
Děti z oddělení „Rybiček“ popřály 
v průběhu prosince hned dvakrát. 
V sále Pivovarského hotelu Kojetín 
vystoupily s vánočním pásmem 
pro bývalé zaměstnance MěÚ 
Kojetín, krásné Vánoce a mnoho 
šťastných chvil v roce 2011 zase 

popřály v pon-
dělí 13. prosince 
2010 babičkám 
a dědečkům 
z pečovatel-
ských domů. 
V pátek 3. pro-
since 2010 
děti z oddě-
lení „Paste-
lek“, „Sluníček“ 
a „Rybiček“ 
ukončily třímě-
síční předpla-
vecký výcvik 
v plaveckém 
areálu města Přerova a byly odmě-
něny  „Mokrým vysvědčením“.
Příchod Mikuláše byl jednou 
z nejvíce očekávaných událostí… 
V pondělí 6. prosince 2010 pro-
běhla v obou budovách MŠ „Miku-
lášská nadílka“. Děti svaté trojici 
zarecitovaly básně a zazpívaly pís-
ně. Zlobivé děti snad ani nemáme, 
takže hodné děti Mikuláš pochválil, 
andílek pohladil a na závěr dosta-
ly všechny sladkou odměnu. Za 
letošní veselé dopoledne s hod-
ným čertem, krásným andělem  
a štědrým Mikulášem patří dík žá-
kům ze ZŠ nám. Míru.
Přestože jsme měli plno práce 
s přípravou besídek, rádi jsme  
u nás uvítali další divadlo - tento-
krát divadélko „Sluníčko“ z Prostě-
jova s maňáskovými pohádkami: 
„Budulínek“, „Máša a medvěd“  
a „Budka v poli“. Děti si společně 
zazpívaly známé písně z hraných 
pohádek. 
Třetí prosincový týden byl slav-
nostní, v obou mateřských 
školách jsme přivítali rodiče  
a další příbuzné na vánočních 

b e s í d k á c h . 
Při vánočních 
vystoupeních 
mohli rodiče 
ocenit pokro-
ky a úspěchy 
svých dětí a 
společně se 
pobavili při 
zhlédnutí vá-
nočního pro-
gramu, který si 
děti za pomoci 
svých učitelek 
připravily. Ne-

chyběl ani vánoční dáreček jako 
pozornost od dětí.
Ve čtvrtek 16. prosince 2010 děti 
z oddělení „Pastelek“ poděkovaly 
všem zaměstnancům MěÚ Kojetín 
za celoroční spolupráci a děti z od-
dělení „Sluníček“ zase zaměstnan-
cům Školní jídelny Kojetín.
Prosinec je za námi a na co se mů-
žeme těšit od ledna? Jako každo-
ročně zahájí nejstarší děti od  polo-
viny ledna 2011 saunování s cviče-
ním v rehabilitačním středisku na 
Poliklinice Kojetín.
Na závěr nezbývá, než popřát 
všem dětem, rodičům i zaměst-
nancům mateřské školy do No-
vého roku hodně veselé mysli 
a optimismu, hodně zdraví, štěstí, 
a aby nás všechny příjemná nála-
da neopouštěla po celý rok 2011.

ředitelka MŠ Kojetín
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Anketka
Poté, co děti v mateřské škole 
navštívil Mikuláš se svojí dru-
žinou, vydaly jsme se za dětmi 
i my, abychom je vyzpovídaly. 
Anketku si připravily Kristýna 
Michalíková a Petra Procházková 
ze sexty Gymnázia Kojetín.

Co říkáte na Mikuláše?
Kája: „Bála jsem se čertů, líbil se 
mi Mikuláš a andílek. Bála jsem se, 
protože mu z pytle čouhala noha  
a my jsme s Ondrou brečeli.“
Terezka: „Líbil se mi anděl a Miku-
láš, čerti si šli vzít černé duše. Já 
jsem byla zlá, ale stejně jsem do-
stala balíček. Andílek měl krásné 
dlouhé vlasy. Vy byste také mohla 
být anděl, máte krásné dlouhé vla-
sy.“
Kája: „Já jsem taky hezká.“
Terezka: „Ale já mám hezčí vlasy.“
Ondra: „Já jsem brečel, bál jsem se, 
protože jsem trošku zlobil. U nás 
doma byl i kostlivec a fotil jsem se 
s Mikulášem a tomu dala maminka 
slivovici.“
Domča: „Já jsem se čertů trošku 
bála, protože tam byl jeden, co měl 

otevřenou pusu a čouhaly mu z ní 
velký zuby.“
Terka: „Trošku jsem se bála. U nás 
ve školce byl jenom jeden anděl.“ 
Andrejka: „Mně se líbil andílek a Mi-
kuláš, čerti byli oškliví.“
Paní učitelka se zmínila, že děti 
Mikuláši zpívaly a tančily. Děti nám 
tedy předvedly, co si připravily.
Co vám Mikuláš přinesl?
Terezka: „Tam máme koš.“
Kája: „Jsou v něm sladkosti.“
Co si přejete od Ježíška?
Domča: „Poníka Toníka, pračku na 
hraní, vozík na uklízení.“
Terezka: „Koníčka na tulení, on 
křoupe i mrkvičku. Doopravdy bych 
chtěla živého poníka.“
Terka: „Aktovku, kolečkové brusle.“
Andrejka: „Já bych chtěla salón, 
kde bychom si mohli barvit hlavy  
a obočí a dělat masáže, a pak bych 
chtěla vozíček s Hallo Kitty.“
Kája: „Já si přeju hlavu na česání 
a sundávání a ak-
tovku.“
Vendulka: „Kolo-
běžku a plaste-
línu na vyrábění 
příšerek.“
Vojta: „Velký mod-
rý auto, taky malý 
autíčko a trakto-
ra.“
Valentýnka: „Já 
bych chtěla hou-
pacího koníka  
a vysavač.“
Martínek: „Já 

bych chtěl spinosaura, aktovku  
a robota transformers.“
Janička: „Kuchyňku a koťátka na 
hraní.“
Jak si myslíte, že vypadá Ježí-
šek?
Domča: „Asi je to duch.“
Barča: „Nosí šedý kabát, je velkej  
a dárky nosí v tašce.“
Terka: „Má černou barvu, je to kluk 
a dárky nosí v rukách.“
Dan: „ Né, on má červenej ocas.“
Janička: „Má bodliny a na nich nosí 
dárky.“
Matyášek: „Má křídla, bílý plášť 
a dárky nosí ve velkém koši. Žije 
v nebíčku a na pomoc má skřítky.“
Vendulka: „Žije na severním pólu. 
Pomáhají mu skřítci, má bílý vlasy 
a dárky nosí v pytli.“
Domča: „On má sáně a ty lítají  
a táhnou je sobi.“
Honza: „Má šedý plášť a dárky nosí 
v červeném pytli.“ 

Základní škola nám. Míru Kojetín

ZÁPIs DO PRVNÍCh TřÍD
Zápis do prvních tříd na školní rok 2011 - 2012 

se uskuteční na naší základní škole 
ve středu 2. a ve čtvrtek 3. února 2011

v době od 15 do 17 hodin
 Bližší informace obdrží v dostatečném předstihu  

všichni rodiče budoucích žáků prvních tříd a budou dostupné  
i na webových stránkách školy www.zskojetin.cz.

Vytvořme společně co nejlepší podmínky pro přechod do jiného světa  
- světa písmen, čísel, obrázků i hudby. 

Přejeme vám všem příjemné prožití nového roku
a těšíme se na společné setkání.

Vyučující tříd I. stupně a vedení školy   
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Slavili jsme narozeniny
V pátek 3. prosince 2010 otevře-
la naše škola u příležitosti svých 
107. narozenin dveře všem zá-
jemcům. Přicházeli rodiče, býva-
lí žáci i zájemci z řad budoucích 
prvňáčků. Tradiční akci zajiš-
ťovali žáci našich devátých tříd 
jako průvodci, kteří se řídili pod-
le požadavků návštěvníků. Řada 
rodičů nahlédla přímo do výuky 
a podívala se, jak se jejich dětem 
daří - tradičně jich bylo nejvíce 
v prvních třídách. Ostatní třídy 
prvního stupně si také nemohly 
stěžovat na nezájem. Další akti-
vitou průvodců byla prezentace 
školy formou prohlídkové trasy, 
která umožnila představit všechna 
zajímavá místa a odpovědět na 
všechny zvídavé otázky. Zajímavě 
předváděli multimediální učebnu 
i učebny informatiky naši servisní 
technici - hoši z deváté třídy. Své-
ho úkolu se všichni průvodci zhos-
tili velice dobře. Svědčí o tom řada 
pochvalných zápisů našich hostů. 
Přinášíme také několik snímků - 
pořídili je Michaela Štěpánková 
a Jan Raclavský, žáci 9. B.

Třídy, odborné učebny, laboratoř  
i další prostory se díky jejich pat-
ronům z řad žáků a jejich učitelů 
pečlivě připravily na návštěvu. 
Všem jsme předvedli i první vý-
sledky našeho projektu - nově 
upravenou žákovskou knihovnu, 

Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit 

lyžařskou nebo 
snowboardovou

 výzbroj?

SRPŠ při ZŠ nám. Míru 83
 půjčuje 

lyžařskou 
a snowboardovou výzbroj.

Cena za komplet 
je od 50 do 80 Kč za den.

Bližší informace 
můžete získat přímo 
na telefonním čísle 

731 483 561
nebo na webu školy
 www.zskojetin.cz

renovovanou učebnu praktických 
činností i modernizovanou učebnu 
informatiky. Každoročně se sna-
žíme posunout školu o pár kroků 
dopředu. S novinkami se přišel 
seznámit i nově zvolený starosta 
města Jiří Šírek společně s mís-
tostarostkou Ilonou Kapounovou. 
Potěšil nás jejich zájem o zákulisí 
chodu školy. Velice dobrá spolu-

práce s naším zřizovatelem je již 
dlouhodobá a věříme, že bude po-
kračovat i nadále.
Poděkování za celou akci patří 
všem pracovníkům školy i žákům 
za obětavý přístup k přípravě  
a vlastnímu programu celého dne. 
Snad se nám podařilo podat do-
statek užitečných informací, které 

mohou přispět k dalšímu rozvoji 
nejen naší školy. Závěr kalendář-
ního roku vždy svádí k malému 
bilancování a oslava našich „na-
rozenin“ takovým ohlédnutím je. 
Věříme, že následující rok prospě-
je dobrému jménu školy, máme 

pro to všechny předpoklady - ši-
kovné učitelky, učitele i vychova-
telky, obětavé správní zaměstnan-
ce, pracovité vedení školy a ne-
zbytnou podporu našich partnerů 
včetně zřizovatele. Nezbývá než 
všem ještě jednou popřát, našim 
pracovníkům i příznivcům, vše 
nejlepší do nového roku.

Zdeněk Šípek
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Mikulášská nadílka na naší škole

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Ředitelství Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
okres Přerov oznamuje:

ZÁPIs DO 1. TřÍDY
bude probíhat 

ve středu 2. února a ve čtvrtek 3. února 2011 
v době od 15 do 17 hodin 

v budově Zákadní školy Svatopuka Čecha 586.

Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu 
Škola pro všechny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých 

schopností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství 
a vzájemné pomoci. Pokud budou mít rodiče požadavek výuky anglického 
jazyka od 1. roč., lze tomuto požadavku vyhovět. Děláme vše proto, aby 

se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně. 
Děti se mohou účastnit plaveckého výcviku již od 1. ročníku.

Děti mohou být slovně hodnoceny. Do 1. ročníku se zapisují děti, které 
do 1. září 2011 dovrší 6. rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku 

věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, může mu ředitelka odložit začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit vyjádřením lékaře 
nebo psychologa z pedagogicko-psychologické poradny.

Vyšetření psychologa vám na požádání může zajistit ředitelství školy. 
Žádost o odklad školní docházky vydá ředitelka školy po zápisu  

do 15. února 2010. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou  
do školy s dítětem, přinesou jeho rodný list a doklad o bydlišti 

(občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců).
Pokud se nemohou rodiče dostavit z vážných důvodů k zápisu,

 mohou přijít do školy kdykoliv do 15. února 2011. 
(Lépe se domluvit telefonicky 581 762 284).

Olga Odehnalová ředitelka školy

Vážení rodiče,
máte doma budoucího prvňáčka? 
Zamyslete se spolu s námi.
Zeptáme - li se rodičů, zda připravují 
dítě do školy, dostaneme zajímavé 
a velmi odlišné odpovědi. Někteří 
ponechají veškerou starost škole, 
jiní přehnaně a násilně učí dítě číst 
a psát ještě před vstupem do první 
třídy.
Co mají děti znát, než jdou do školy?
Co můžete ještě teď udělat, aby jim 
to šlo ve škole hned od začátku dob-
ře, aby do školy chodily rády?
Stačí, když si budete s dětmi povídat, 
necháte je vyjadřovat své poznatky 
a zážitky. Dbejte na správnou výslov-
nost, správné tvoření hlásek, čistý 
a srozumitelný způsob mluvení. Do-
konalá výslovnost je podmínkou pro 
úspěšné psaní a čtení.
Při hrách je veďte k soustředění a po-
zornosti. Dítě zralé pro vstup do ško-
ly musí být schopno úmyslného za-
měření pozornosti po dobu alespoň  
15 minut. Proto je hra tou nejlepší 
možností naučit dítě soustředění.
Neméně významným je také stav so-
ciálního přizpůsobení dítěte. Dítě je 
schopno přijmout roli školáka, respek-
tovat kázeň, přizpůsobit se jednání 
a myšlení skupiny. Vyžadujte po dítě-
ti, aby poslechlo na vaši první výzvu!
Naše škola vám nabízí možnost pro-
žít si se svým dítětem první školní 
týden přímo ve třídě. Vaše dítě získá 
jistotu v prvních dnech školní docház-
ky. Vy se můžete seznámit se základ-
ními přípravnými cviky ve čtení, psaní 
a v matematice. Podporujeme indi-
viduální přístup, preferujeme menší 
počet žáků ve třídě.
Jakékoliv vaše dotazy vám rádi zod-
povíme.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
učitelé ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha 

Veselá paleta
Na začátku prosince jsme vyhod-
notili již 5. ročník výtvarné soutěže 
školních družin Mikroregionu Střed-
ní Haná s názvem „Veselá paleta“. 
Úroveň výtvarných prací rok od 
roku roste. Letošní téma „Malí návr-
háři“ pojali soutěžící velmi zajímavě 
a kreativně.
Na 1. místě se umístila ŠD Křeno-
vice, na 2. místě ŠD Měrovice a ŠD 
Kojetín Sv. Čecha, na 3. místě ŠD 
Troubky a na 4. místě ŠD Tovačov.

Všem mnohokrát děkuji za účast  
a přeji hodně zajímavých výtvar-
ných nápadů.

Alice Stonová
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Kojetín v knize rekordů

Zásluhou žáků Základní školy 
Svatopluka Čecha v Kojetíně, se 
dostane město Kojetín do české 
knihy rekordů. Agentura Dobrý den 
Pelhřimov a společnost EKO-KOM 
vyhlásila pro letošní rok soutěž  
o překonání rekordu v počtu vyro-
bených znaků. Znaky měst a obcí 
se vyráběly z odpadových materi-
álů a zúčastnit se mohly všechny 
typy škol po celé republice.
Na výrobě znaku města Kojetín  
v hodinách výtvarné výchovy pra-
covala Denisa Řihošková a Ad-
riana Rózsová. Výroba trvala 8 
vyučovacích hodin. Jako materiál 
byly zvoleny barevné igelitové sáč-
ky, které děvčata lepila na překliž-
kový podklad ve tvaru znaku. Ve 
zprávě, kterou škola poslala spolu 
s fotografií hotového znaku Agen-
tuře Dobrý den, v kolonce „jak jste 
znak vyráběli“ uvedla: „Vyráběly 

jsme ho  s velkým nadšením, ale 
rozstříhat igelitové sáčky opravdu 
není žádná sranda. Mnohdy jsme 
byly v limbu z vůně chemoprenu, 
ruce se nám díky němu lepily ke 
všemu v okolí! ...ale stálo to za to.“ 
A odpověď  z agentury zněla: „Hol-
ky, fakt paráda. Díky moc.“ 
Mezi prvními si náš znak mohli pro-
hlédnout místní občané ve vesti-
bulu Městského úřadu v Kojetíně. 
A protože byl vybrán mezi dalšími 
30 v Olomouckém kraji, putoval 
do Olomouce. Zde v Olomouc City  
v Globusu proběhla ve středu  
8. prosince 2010 slavnostní ver-
nisáž za účasti náměstka primá-
tora města Olomouc a pořádající 
agentury Dobrý den. Akci natáčelo 
regionální vysílání televize Prima. 
Všechny vybrané školy zde měly 
své zástupce, za naše město se při-
jel podívat i starosta města Kojetín 
Jiří Šírek. 
V olomouckém Globusu můžete 
znak vidět až do 10. ledna 2011. 

Dále poputuje do Brna, kde bude 
vystaveno vybraných 500 zna-
ků ze všech krajů ČR na na vele-
trhu GO a Regiontour ve dnech 
13. - 16. ledna 2011. V březnu 
roku 2011 vyjde další vydání Čes-
ké knihy rekordů, kde bude zápis 
o překonání světového rekordu  
v počtu vyrobených znaků měst 
a obcí z odpadového materiálu ur-
čeného k recyklaci. Bylo jich vyro-
beno 988. A Kojetín je mezi nimi.
                           Marie Němečková

Základní škola Sladovní Kojetín
Projektový den 
„Já a počítač“

Projektový den Základní školy Koje-
tín Sladovní 492 se zaměřil na roz-
šíření vědomostí žáků v oblasti užití 
počítačů. Využil vzájemné seznáme-
ní dětí z jednotlivých ročníků s jejich 
osobními názory a informacemi na 
používání počítače. Žáci rozvíjeli své  
prezentační dovedností před zbyt-
kem školy.
Děti s pomocí svých třídních učite-
lů vypracovávaly během týdne pla-
káty a kresby v hodinách výtvarné  
a pracovní výchovy. V hodinách in-
formatiky žáci vytvářeli osobní vizitky, 
které byly stejně jako kresby v prů-
běhu projektového dne předmětem 
hodnocení celé školy.

Vyvrcholením projektu byla celoškolní 
prezentace plakátů v hale školy. Děti 
ze 6. ročníku se zaměřily na internet, 
který propojuje celý svět, 7. ročník se 
prezentoval básnickým zpracováním 
počítačového světa jako všepoháně-
jícího motoru. Žáci 8. ročníku ukázali 
internet jako zdroj informací a zábavy 
s přehledem nejdůležitějších webo-
vých adres. Deváťáci humorně po-
jatou prezentací završili prezentační 
blok dne. Bezkonkurenčně nejlepší 
v mluveném slově byla Žaneta Čure-
jová z 8. ročníku. V následující čás-
ti proběhlo hodnocení jednotlivých 
kreseb a vizitek a dobrovolníci se 
pustili do testu vědomostí „Počítačo-
vého experta“. Během sčítání hlasů 
a opravování testů se děti bavily po-
slechem živé hudby v podání bratří 
Giňů a Dana Šiváka. Čekání na cel-

kové hodnocení a věcné ceny dětem 
zpříjemnila diskotéka. 
V kategorii kreseb se na 3. místě 
umístili žáci 2. a 3. třídy se svými 
omalovánkami, na 2. místě se umís-
til Stanislav Čuri a nejlepší kresba  
a 1. místo patří Michalu Šivákovi. 
Kategorie vizitek byla početnější  
a zde se na 3. místě umístil Jan 
Vrána, 2. místo obsadil Petr Koban  
a první místo vyhrála Kristýna Lá-
níková. Vítězem dobrovolné soutě-
že projektu se stal Petr Koban s 37 
body, který získal osvědčení Počíta-
čový expert školy 2010.     M. Otta
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Základní umělecká škole Kojetín informuje
Vánoční koncerty 
Zuš Kojetín

…je tu opět doba adventu a k této 
době patří i Vánoční koncert 
kojetínské ZUŠ.
Základní jádro programu zajišťují 
učitelé i žáci naší školy a pro 
zpestření jsou zváni i hosté.
Tentokrát jím byl jazzový trumpetista 
Lazaro Cruz a naše mladá nadějná 
houslistka Alžběta Küchlerová. 
Kromě nich ještě kytarista Petr Vařák 
a flétnista Karel Odehnal, kteří již 

v minulosti s námi spolupracovali. 
Snad se nám podařilo sestavit pestrý 
program, který potěšil každého 
„našeho“ posluchače. Děkuji všem 
účinkujícím a všem pozorným 

posluchačům za jejich účast. Přeji 
všem krásné Vánoce a vše dobré 
v novém roce - za rok nashledanou 
v předvánočním čase.

Miluše Venclíková

Gymnázium Kojetín

Srdíčkový den

Několikrát do roka - a už několik 
let - potkáváte v ulicích Kojetína 
studenty gymnázia, kteří se vás 
razantně snaží přesvědčit, abyste 
páchali dobro příspěvkem na cha-
ritativní akci.
Tentokrát jste tedy investovali 
své peníze do nákupu přístrojové 
a zdravotní techniky pro dět-
ská oddělení nemocnic a za-
řízení v Čechách a na Mora-
vě, která pečují o nemocné, 
postižené a opuštěné děti,  
a také na podporu vzdělání (bližší 

informace o činnosti sdružení na-
jdete na www.zivotdetem.cz). 
Z Kojetína odesíláme na účet 
občanského sdružení Život dě-
tem částku 15 024 Kč a děkuje-
me všem, kteří přispěli finančně, 

i těm, kteří v úterý 7. prosince 
2010 od rána do odpoledne v zimě  
a dešti chodili s kasičkami po měs-
tě a vemlouvali se do vaší přízně.                    

-em-

Pišqworky

Snad všich-
ni tuhle hru 
znají - čas-
to jsme ji 
hráli tajně 
i v hodinách. 
Nejspíš nás 
vůbec ne-
n a p a d l o , 
že při této 
zábavě roz-

víjíme své logické a kombinační 
schnopnosti.
Před třemi lety byl uspořádán první 
ročník soutěže, ve které čeští stře-
doškoláci vytáhli beztrestně na lavi-
ce čtverečkované papíry a zahráli si 
své oblíbené piškvorky o hodnotné 
ceny. Síly tehdy poměřilo třináct ti-
síc středoškoláků. 
Letos se 25. listopadu 2010  na OA 

Matematická 
olympiáda

V úterý 7. prosince  2010 se na 
Gymnáziu v Přerově sešli mate-
matičtí nadšenci ze třetích a čtvr-
tých ročníků středních škol býva-
lého okresu Přerov, aby změřili síly 
v matematické olympiádě.  
Naši studenti oktávy potvrdili své 
úspěchy z minulých ročníků a ne-
dali soupeřům šanci. Na prvním 
místě se umístil Pavel Francírek, 
o 2. - 3. místo se podělil Karel 
Beneš se studentkou z Přerova  
a další místa opět patřila jen našim 
studentům -  Marku Raclavskému 
a Tomáši Šestořádovi. 

Gratulujeme a budeme držet palce 
v krajském kole této soutěže.

D.J.

v Přerově sešlo 14 týmů - vášni-
vých hráčů piškvorek. Naši školu 
reprezentovaly 3 týmy: 
V4 - Michal Jež, René Jurčík, Mi-
chal Okál, Jan Sypěna a Kristýna 
Vaňharová;
V6 - Adam Buriánek, Dominika Fid-
rová, Lenka Hlaváčová, Adam Ko-
vařík a Anna Trnkalová;
V8 - Ivan Jarmer, Karel Beneš, Pa-
vel Francírek, Marek Machalík a 
Marek Raclavský.
Všechny naše týmy v základ-
ním kole rozdrtily soupeře a po-
stoupily do semifinále. Zde se 
nejlépe umístil tým z V8 a to na  
2. místě. Tým z V4 se umístil na 
3. místě (přestože byl nejmlad-
ším a mezi středoškoláky se 
tak trochu vnutil) a tým z V6 na  
4. místě. Gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v dalších roční-
cích.                                

  D.J.
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Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
srdečně zve na 

DEN OTEVřENýCh DVEřÍ
v pondělí 31. ledna 2011 v době od 14 do 17 hodin

Během dne otevřených dveří si můžete: 
- prohlédnout školu a nově vybudované učebny,

-  pohovořit s vedením školy a s vyučujícími, 
- vyzkoušet si testy přijímacího řízení 
z obecných studijních předpokladů,

- zhlédnout připravený program.

Bližší informace: tel. 581 705 333, www.gkj.cz
Přijďte nás navštívit!

Gymnázium Kojetín

Debatní klub GKJ 
mediálně zvěčněn!

Tento titulek zní možná poněkud 
bulvárně, ale nemusíte se bát, ná-
sledující článek je zcela seriózní 
zpráva! Jedná se o další fatální 
počin Debatního klubu Gymná-
zia Kojetín spjatý se vzdělávacím 
projektem zvaným „Debatování 
napříč osnovami“. Jeho součástí 
je mimo jiné i výroba a distribu-
ce metodického materiálu, mezi 
který jsou řazena videa, jež pre-
zentují průběh jednotlivých typů 
debaty v praxi. Vzhledem k tomu, 
že organizátor zajistil zpracování 
profesionálními filmaři, očekával 
také profesionální debatní výkony, 
a i přes nemalou konkurenci na 
českém debatním poli zvolil pro 
natáčení právě náš klub.
Předmětem tohoto dění byl de-
batní formát nesoucí název „ve-
řejné fórum,“ jenž je známý spíše 
z televizních diskusních pořadů. 
Tato moderní vzdělávací metoda 
nutí studenty přemýšlet o dané 

Ve škole probíhaly 
interaktivní lekce

Prosincové středy a čtvrtky se na 
gymnáziu nesly v duchu prevence. 
Dopoledne se skupiny jednotlivých 
tříd nižšího gymnázia a 1. ročníku  
zabývaly činnostmi, které běžně 
ve výuce nedělají. A zde jsou jejich 
postřehy.

Narkomanů přibývá. A právě proto 
nás v prosinci navštívila organiza-
ce Kappa-help. S lektorkami Da-
nou a Věrou jsme si zahráli hru na 
žraloky a na námořníky, která před-
stavuje, jak těžké je odolat nabíze-
ným drogám v partě. Také jsme 
si rozdali lístečky s „problémem“  

a naším úkolem bylo vyřešit ho 
podle vlastního uvážení. My hol-
ky jsme vymýšlely co dělat, když 
kamarád bere nějakou návykovou 
látku, jak se zachovat, co pro něj 
udělat. 
Užili jsme si spoustu zábavy a be-
seda se nám tak jako minulý rok 
(kdy nám lektorky představovaly 
různé typy návykových látek a mlu-
vili jsme hlavně o tabáku a alkoho-
lu) velice líbila a doufáme, že nás 
Kappa-help „vytáhne“ z vyučování 
i příští rok.  

Tereza Kurfürstová 
a Alžběta Küchlerová, sekunda

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 jsme 
se my, žáci kvarty, zúčastnili za-
jímavého učení s Kappou-help. 

Kappa je organizace zabývající 
se problémy s drogami, přesněji 
pomáhá lidem s jejich závislostí 
na drogách, alkoholu, cigaretách 
apod., dále lidem s poruchami pří-
jmu potravy, ale i dalšími problémy. 
Například: v jejich centru mají nar-
komani možnost vyměnit si jehly 
za čisté, vyprat si, osprchovat se... 
Nás navštívily - již třetím rokem 
- dvě příjemné slečny z „káčka“ 
z Přerova. Lekce byla dlouhá dvě 
hodiny a odnesli jsme si z ní spous-
tu zajímavých informací. Myslíme 
si, že je to super věc, hlavně pro 
nás -náctileté, jelikož v tomto věku 
je styk s návykovými látkami čím 
dál častější.

Saša Krchňáková 
a Gabča Drbalová, kvarta

problematice a učí je kritické-
mu myšlení, aniž by museli znát 
komplikovaná pravidla typická pro 
středoškolskou debatní ligu. 
Jako důkaz o faktu, že debatování 
nejí otázkou pouze humanitních 
věd a jazyků, bylo zvoleno téma 
týkající se environmentalistiky,  
a to konkrétně otázka výroby elek-
trické energie, kdy se účastníci 
snažili najít optimální řešení, jehož 
cílem je zkombinovat ekologicky 
šetrný přístup a efektivitu výroby. 

Vedle zkušených debatérů se fil-
mování zúčastnili i studenti kvinty, 
kteří pod patronátem debatních 
znalců vytvořili skupiny a věnovali 
se vyhledávání potřebných infor-
mací. Vzhledem k zájmu, jaký stu-
denti při diskuzi projevili, je zřej-
mé, že se veřejné fórum zajisté 
setká s velkým úspěchem, a my 
pevně doufáme, že se o to zaslou-
ží i produkt naší práce - oficiální 
metodické video.

Lukáš Burget



Kojetínský zpravodaj 1/11

16

Gymnázium Kojetín
Taneční 2010
Jako každoročně se žáci sexty 
a druhého ročníku kojetínského 
gymnázia zúčastnili tanečních kur-
zů pro začátečníky. Již na první 
lekci se naučili pár základních kro-
ků a také zvyky a pravidla chování 
ve společnosti. Kurzy ale nejsou 
určeny pouze pro studenty gym-
názia, zúčastnit se může kdokoliv, 
kdo má zájem. Mezi nejjednodušší 
tance, které se v kurzech naučíte, 
patří bezesporu blues. Setkáte se 
ale i s mazurkou a „kuželákem“, při 
kterých máte možnost kolektivně se 

Co je ještě absurdní 
a z čeho už se nedá 
dělat prdel
V minulém čísle Kojetínského 
zpravodaje jsme vás informovali 
o úspěchu studenta oktávy GKJ 
Marka Raclavského v celostát-
ní soutěži o nejlepší esej, jejímž 
pořadatelem je Knižnice Václa-
va Havla (obsadil 2. místo). Díky 
vstřícnosti vydavatelů Zpravo-
daje vám dnes můžeme předlo-
žit  Markovu esej v plném znění: 
Co je ještě absurdní a z čeho se 
nedá dělat prdel?
aneb Kritika nedialektického 
školství a režimu

Nejdůležitějším rozměrem člověka 
je jeho budoucnost.

Martin Heidegger

zapojit a prostřídat hned několik ta-
nečních partnerů. Ale ne vždy vše 
půjde jako po másle. Některé tan-
ce je potřeba trénovat i na několi-
ka hodinách. 
Jako napří-
klad valčík, 
či energickou 
sambu.
Jako zakon-
čení celého 
kurzu slouží 
p rod louže -
ná, na kte-
ré účastníci 
p ř e d v e d l i 
v e ř e j n o s t i 
všechny tan-
ce, které se 
na hodinách 
naučili a také 
závěrečná, 
což je ofici-
ální ples, kde 
konečně hra-
je živá hud-
ba. Obě tyto 
akce letos 
proběhly vel-
mi úspěšně 
a jestli někdo 
nemá tanče-
ní plné zuby, 
může pokra-
čovat i v kur-
zech pro po-

Když jsem rozebíral vhodná témata 
pro tento esej, položil jsem si jednu 
otázku: „Co je natolik vážné, že si 
z toho jednoduše prdel dělat nemů-
žeme?“ Kvůli nepřebernému množ-
ství témat zachycených tímto sítem 
jsem byl nucen výběr zúžit. „Která 
důležitá oblast je společností pod-
ceňována? Na co chci upozornit?“ 
O chvíli později jsem už měl ve vý-
běru jasno. Tento esej je založen na 
mé zkušenosti s českým školstvím.  
Jakým způsobem formuje škola 
naše myšlení? Naši budoucnost? 
Můžeme stále považovat učitele za 
nositele moudrosti a vzdělanosti? 
Do jaké míry zůstáváme v minulo-
sti? A do jaké míry jsme svobodní? 
Problémy a jejich kontext můžeme 
začít hledat už na základním stup-
ni, elementárním kameni českého 
školství. Když jsem šel poprvé do 
školy, přemítal jsem o svém štěstí: 

nyní budu mít mentora a učitele, 
který mi pomůže ukojit moji žízeň 
po znalostech. Poměrně brzo jsem 
však vystřízlivěl. Můj „mentor“, 
který ve mně měl pěstovat akade-
mické zájmy, se vratce pohyboval 
na pomezí malé a velké násobilky 
ukotvené ve školních osnovách. 
Ani se nepokoušel mne motivovat 
či zaujmout. Vynaložil však pro mne 
nečekanou houževnatost, když se 
snažil posunout mne do normálu. 
Učitel zavedl jednotné tempo a typ 
úloh. Oba konce spektra pak repe-
titivně plnily zadané, monotónně se 
opakující úkoly podle jednoho sché-
matu po celou dobu mého základ-
ního studia. Tehdy jsem si poprvé 
uvědomil absurditu, zatím však ve 
formě nenaplnění.  
Naivně jsem se domníval, že pře-
chod na „prestižní akademický 
ústav pro nadanější studenty“ si-

kročilé, které vyhlašuje MěKS Koje-
tín a probíhat budou od ledna 2011 
ve čtvrtky od 17 hodin v sále Soko-
lovny Kojetín.                            D.J.
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tuaci změní. Studium na gymnáziu 
dovedlo situaci do stavu „ad absur-
dum“ a přesvědčilo mne o vážnosti 
celé věci. Neuvěřitelná drzost opě-
tovné aplikace už dříve zažitého 
schématu ve mně vzbudila nepřed-
stavitelnou zášť. Zdá se mi, že po 
mně systém chce, abych neměl čas, 
energii, snahu, chuť ani motivaci 
přemýšlet ne nad rámec osnov, ný-
brž mimo osnovy. Snahy spolužáků 
o pochopení k čemu byly odbývány 
prostým: „Protože maturita, protože 
osnovy.“ Opět jsme dělali monotón-
ně úlohy, učili se fakta a reálie, ten-
tokrát však větší množství  z více 
nevolitelných oborů, zatímco sou-
vislostí a dopadů jsme se nedočka-
li. Systém známkování vše podpo-
ruje, oceňováno je bezmyšlenkovité 
odříkávání odborných pojmenování 
a vzorců. Sliboval jsem si rozvoj 
kritického myšlení, dostalo se mi 
vzdělání na taháku. Vše, co jsem 
se ve škole naučil, nyní můžu najít 
na internetu, kde školní učivo vyční-
vá, zastiňuje nedogmatické znalosti 
a čeká na nekritický příjem žactva 
výukou povinného. Postupem času 
se mi zviditelňovala nekvalifikova-
nost učitelů: ti lepší se učili s námi, 
ti horší od nás. Já osobně jsem se 
nejvíce naučil o prázdninách. Tak 
a kde je ta naše budoucnost?
Dosavadní postup v úvaze ilustru-
je orwellovské: „VÍM JAK, NEVÍM 
PROČ!“ Nyní se zamysleme nad 
původem a důvodem tohoto dis-
kurzu. Osobně jako původce iden-
tifikuji normalizaci, pod níž chápu 
v kontextu průvodních jevů proces 
vedoucí k „normálnímu“ a normo-
vanému stavu. Komunistický režim 
si tímto mimo jiné tvořil armádu pa-
sivních lidí, technicky vybavených, 
aktivně neodporujících režimu. 
Paralelně dnešní režim za vydat-
né pomoci školského systému učí 
neelitní sociální vrstvy myslet ve 
stejných vzorcích. Z toho vyplývají 
dvě věci, ze kterých si nemůžeme 
dělat prdel:
Za prvé, tato skupina lidí bude sná-
ze ovlivnitelná, nasměrována vhod-
nou mediální masáží, poštvána pa-
sivně nebo aktivně proti kterékoliv 
sociální skupině. Tím se vystupňuje 
už tak vysoký tlak na non-mainstre-
am proud a vytvoří se tu potenciál 
masovosti.

Za druhé, už v této záměrně dyna-
micky hektické době má člověk sot-
va čas, aby se zastavil, podíval se 
zpět, podíval se dopředu a ujasnil 
si své postavení. Etické otázky jsou 
přeskočené a lidé se pokoušejí se-
hnat nějakou práci, aby nepřestali 
být ekonomicky schopní. Existuje 
tu tenká hranice, za kterou si už 
nebudeme uvědomovat sami sebe. 
Heidegger tvrdil, že evropská filo-
sofie zapomněla na lidské bytí. Do-
volím si prohlásit, že lidské bytosti 
v dnešním světě zapomněly na své 
bytí. V termínech Heideggerovy fi-
losofie dochází podle mne k zatmě-
ní spojení mezi jsoucnem a lidským 
DaSein a náš nejdůležitější rozměr, 
naše časovost nám začíná unikat. 
Stále více se neodvratně přibližuje 
stav ontologického zatracení, kdy 
lidská bytost nebude mít žádnou 
možnost opětovně navázat spojení 
se svým DaSein a celé lidstvo tak 
ztratí možnost návratu. Tuto tezi 
formuloval profesor filosofie Zim-
merman na základě Heideggero-
vých argumentů a já ji dnes vidím 
kolem sebe jako rozpracovanou bu-
doucnost. Zimmerman jde dokonce 
tak daleko trvzením, že lépe by 
bylo, kdyby se lidstvo vyhladilo ja-
derným konfliktem, než aby člověk 
ztratil svou konektivitu s DaSein, 
protože lidstvo má větší naději na 
nový vznik než na znovuobnovení 
tohoto spojení. Kde se teprve ztrácí 
budoucnost, když celé lidstvo tuto 
možnost hlubší existence ztratí?
Heidegger se také už ve své době 
brání ztechnizování a umrtvování 
jazyka. A já si opět nemůžu pomo-
ci a vnímám velice negativně sou-
časný stav. Česká slova jsou na-
hrazována anglicismy, komunikace 
často probíhá na bázi esoterických, 
často prázdných mnohoznačných 
slov. Oligarchové pravděpodobně 
dosáhli přibližného efektu, který se  
skrývá pod orwellovským fenomé-
nem „newspeak“. Takový Máchův 
Máj mi říká velice málo. Knihu čtu 
chladně, s pocitem, že se dokáži 
smířit s tím, že popisy událostí nebo 
okolí mohou někde abstraktně exis-
tovat. Žádné slzy, radost, smutek, 
světobol... Nic a nikdo mne nenutí 
zamyslet se nad kontextem, proč 
příběh přišel na svět, co chtěl autor 
mezi řádky sdělit. A i kdyby, neza-

nechá to na mne dojem, budou to 
prázdné logické vztahy, protože je 
nedokáži nijak ukotvit, uchopit. 
Přirovnám to k momentu, kdy najdu 
v krabičce od puzzle pár dílků spo-
jených k sobě, které ale očividně 
nepatří do jedné skládačky. Můžu 
se zamyslet, do které krabice by 
mohly patřit, vidím však jen malou 
část, tak si nemůžu být jistý. Můžu 
si přinést všechny své krabice 
a začít studovat jejich obsah, abych 
určil, do které pravděpodobně patří, 
anebo s vědomím, že takové puzzle 
nebudu chtít nikdy skládat, odhodím 
dílky do koše a věnuji se dále větší-
mu dobru - rychlejšímu dokončení 
své vlastní práce. První možnost 
vyžaduje motivaci, kterou postrá-
dám, a čas, který nejsem ochoten 
obětovat. Ve výsledku získávám jen 
nepatrný vědomý význam z logicky 
uspořádaných slov, které mají něco 
sdělit. Takto zanikají minulá slova. 
Nesetkáme se s nimi, nepotřebuje-
me je. Nebo potřebujeme? A nová 
slova vznikají a vznikají, a má-li 
člověk zůstat ve střehu, musí je mít 
v aktivní slovní zásobě, odkud jsou 
vytlačována slova nepoužívaná. Ne 
každý v sobě najde motivaci udržet 
tolik slov, když už akademicky vzdě-
laní lidé často ovládají vyloženě jen 
technické názvosloví, když známe 
tolik konformních učitelů češtiny, 
kteří vzdali nelehký úkol přenést 
svůj enthusiasmus pro slova na 
studenty... Ale ani aktivní znalost 
současného slovníku nezaručuje 
kritické přijímání. U nových slov 
nemáme k dispozici léta budovaný 
odstup, jejich „zvuk”, který zvoní na 
ta správná místa v mozku a v nepo-
slední řadě ani jejich význam, který 
je univerzálně zamlžený, znamena-
jící všechno a zároveň nic.  
„Proč máme filosofii až poslední rok 
střední školy, za který máme stih-
nout probrat celé její dějiny?“ zeptal 
jsem se svého učitele. Dozvěděl 
jsem se, že filosofie vyžaduje ur-
čitou míru abstrakce, které mladší 
člověk není schopen. Uvedl jsem 
tedy příklad matematiky - povinný 
obor vyučovaný v celé republice od 
první třídy, vyžadující přinejmenším 
stejnou dávku abstrakce. Po chvil-
ce přemýšlení jsme se posunuli do 
jiné roviny: „Zkušenosti jsou zá-
kladem filosofie. Filosofie je těžká  
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i pro maturitní studenty, nemají 
totiž žádné životní zkušenosti, ze 
kterých by mohli čerpat,“ vysvětlil 
mi učitel. Bodejť by nebyla, nejsme 
totiž ani vedeni k údivu - svět i exis-
tence nám připadají samozřejmé  
a všední. Nejsme zvyklí diskutovat, 
disputovat, používat vlastní rozum, 
spatřovat problémy, řešit je silou 
moudrosti. Podle toho taky vypa-
dají hodiny výuky tzv. základů spo-
lečenských věd, které se o mnoho 
neliší od výuky chemie. Fakta bez 
ladu a skladu determinovaná pouze 
kontextem časové osy. Výsledným 
produktem je nepropojená sousta-
va jmen, dat, výroků, názvů knih. 
Mám alternativní důvod pro tak 
pozdní výuku filosofie. Není vítaná, 
protože vytváří ono kritické myš-
lení, zasazení člověka do světa, 
a ukazuje nám vliv lidského myšle-
ní na svět, celou historií naší pla-
nety. Kdybychom měli filosofii jako 
povinný předmět pod vedením zku-
šených profesorů, naše budouc-
nost by byla někde jinde. Dostali 
bychom do vínku perspektivu auto-
nomních jedinců, schopných dyna-
micky reagovat na životní, politické 
i hospodářské problémy, čelit tlaku 
mainstreamu a v neposlední řadě 
s větší kompetencí ovlivňovat fun-
gování tohoto státu. Pravděpodob-
ně by to vedlo k pokládání nepří-
jemných otázek ohledně fungování 
zřízení, státu jako celku, o povola-
nosti vládnoucí menšiny...  Myslíte 
si, že je pravděpodobné, aby šlo 
školství ruku v ruce s demokratic-
kým oligarchickým režimem?
Demokracie je pro mne po tomto 
všem škodlivější než kterákoliv oli-
garchie minulosti, ať už fašistická 
nebo komunistická. Její síla tkví 
v iluzi, že můžeme něco změnit, 
ovlivnit. Je to jako tlačítko na se-
maforu před přechodem. Hrneme 
se spásně k němu, čekáme, že náš 
stisk za chvíli bude mít tu moc za-
stavit projíždějící auta, a následně 
věříme iluzi moci, když auta dřív 
nebo později zastaví.
Fašistická vláda se netajila s tím, 
co dělá. Komunistický režim něco 
jiného říkal, něco jiného dělal. 
Demokracie něco říká, pak je pro 
„inteligenci“ divadlo na středním 
pozadí, se kterým je obeznámena 
ještě velká část národa, a následu-

je velké množství dalších, čím dál 
tím více šedých pavučin, ke kterým 
se - uspokojeni naším detektivním 
výkonem po objevení prvoplánové 
špíny, zlotřilosti, korupce - už ne-
dostaneme. Dříve lidé věděli více, 
na čem jsou - fašistická ideologie 
otevřeně nechávala část lidí na 
hranici pouhého života, zjednáva-
la pořádek drastickými metodami 
a hájila ideologií. Každý, kdo ne-
souhlasil s ideologií, resp. měl od 
ní odstup, všechny tyto skutečnosti 
mohl vidět. Nyní se jednalo o to, 
jestli v ideologii viděl Voltairův do-
statečný důvod, nebo ne. Tak vzni-
kl odboj a s ním konec fašismu. 
Komunismus je složitější, poučil se 
do jisté míry z minulosti a ukázal 
lidem jen jednu stranu mince. Nad-
šení lidé po tom skočili a po vystříz-
livění se nestačili divit. Patrně pak 
našli dostatečný důvod pro nastole-
ní nového režimu. Díky nápadným 
drsným opatřením jsme však mohli 
tušit něco shnilého ve státě česko-
slovenském a to i bez větší pomoci 
undergroundu. O tuto možnost při-
cházíme v sevření iluze demokra-
cie. Na druhou stranu, znám řadu 
postarších lidí, kteří by demokracii 
vyměnili za komunismus, protože 
byl pro ně výhodnější. Narozdíl od 
demokracie jim byl schopen z je-
jich pohledu zajistit základní životní 
jistoty aneb dostatečný důvod pro 
jeho zachování.
Nynější oligarchové jsou však 
chytřejší a stojí neviditelní v pozadí 
veškerého dění - a v tomto je jejich 
síla. Technické pokroky v psycholo-
gii, public relations a managemen-
tu způsobily, že také jejich zbraně 
- smrtelně účinné - jsou nevysto-
povatelné. Převychovávají si sou-
časnou generaci na masu technic-
ky zdatnou, konkurenceschopnou 
a asertivní.  Převychovávají si ji 
mimo jiné školstvím, které vycho-
vává děti, ze kterých se stanou ro-
diče. A tak jediné dvě síly, totiž rodi-
na a škola - mající signifikantní vliv 
na utváření názoru, gramatiky (ve 
smyslu logickém) a vlastního místa 
ve světě, vlastní budoucnosti - jsou 
tímto odrovnány. 
Kolik věcí z minulého režimu si stá-
le vlečeme s sebou, aniž bychom 
o tom věděli? Jak se komunismus 
bránil přívalu nezkažených inteli-

gentů, kteří dokáží spatřit nepra-
vosti režimu a náležitě na ně upo-
zornit? Tím, že kontroloval školství. 
Na školách říkal to, co se mu hodilo, 
často navíc lhal. S určitou snahou 
se dalo dopátrat nekonzistence. 
V současné době má vládnoucí eli-
ta na tuto záležitost sofistikovanější 
řešení. Říkají naopak všechno, ne-
škodná záplava faktů, kde se coko-
liv „škodlivého” rychle ztratí - jako 
slzy v dešti. A odstraňování lidí 
a názorů tu funguje dál, akorát ne-
existují veřejné soudy pro výstrahu, 
ale vše je zařízeno v utajení. 
Díky prvoplánovému divadlu do-
konce lidé vědí, že v demokracii 
je „bordel”. A aby unikli absurditě 
a vystřízlivění z draze vykoupené 
iluze svobody, dělají si z toho prdel. 
Typickým příkladem je diletantské 
klábosení po hospodách, kde si 
každý může nadávkami, ale spíše 
monology říznutými hořkým humo-
rem postěžovat na situaci a řešit ji 
(stále na stejné úrovni). Lidé nemají 
dostatečný důvod něco dělat, není 
to pohodlné, ekonomicky výhodné 
ani pragmatické. A já se bojím: co 
když se dostatečný důvod brzo ne-
najde? Co když se nenajde nikdy?
Možná se ptáte, jak je možné, že 
ještě existují vysoké školy? Není 
to snad vysoká škola, která je po-
sledním důležitým aktérem na poli 
utváření názorů? Odpovídám - ano, 
vysoká škola v nás může zárodky 
myšlení vyvolat, nebo s konečnou 
platností uhasit a pokračovat v si-
mulaci pseudomyšlení. A právě 
proto je potřeba. Z nedávné his-
torie víme, jaký „ohlas“ měl pokus 
o jejich zavření. Proč je zavírat, 
když existují prostředky na jejich 
ovlivnění? Zeptám se: Víte, ve kte-
rém resortu se u nás, v České re-
publice, nejvíce škrtá už od dob 
sametové revoluce? A přestože 
máme v Evropě příklady států, kte-
ré zvyšovaly po celou dobu podíl 
HDP připadající na školství a nyní 
na tom vydělaly, ve školství se u 
nás v „období krize“ škrtá opět nej-
více. A aby absurdity nebylo málo, 
ještě se chlubíme, že naši studenti 
mají větší „přehled” a to díky tomu, 
že v porovnání se studenty z jiných 
zemí zvládají ze sebe vyzvracet 
více faktů. Čeští studenti obecně 
jsou velice chytří, a právě proto je 
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potřeba je náležitě usměrňovat. 
Škrty v rozpočtu vysokých škol se 
už nápadně blíží jejich rušení. Drti-
vou většinu škol to přivede k exis-
tenčním potížím. Budou nuceny 
propouštět zaměstnance, snižovat 
platy a v ten moment už učitel ne-
bude mít absolutně žádnou moti-
vaci dostávat ze sebe to nejlepší. 
V klidnější době by mohl cítit mo-
rální povinnost předávat své vědo-
mosti, ale v době neexistence ape-
lu a existence nejen ekonomických 
problémů vezme sebelepší předse-
vzetí zasvé. 
Dokonce se ke mně dostaly i kon-
krétní situace, ze kterých se nedá 
dělat prdel. Profesor přijde do třídy, 
jako mantru odříkává hromadu reá-
lií, vzorců, dat. Ke konci hodiny na 
odchodu sdělí žákům, že veškeré 
informace k tomuto tématu jsou ve 
skriptech, která právě drží v ruce 
jako jediný výtisk v České repub-
lice. Poté zmíní, že neumožní ani 
nahlédnutí, natožpak nějaké půjčo-
vání a odporoučí se. 
Není to ojedinělý případ, spíše vy-
sokoškolská praxe. Profesoři se 
snaží spíše žáky nachytat, než se 
s nimi podělit o své znalosti. Stu-
dent je však tvor přizpůsobivý, bude 
rád, že se v dnešní době - narozdíl 
od svých spolužáků - dostal na vy-
sokou školu a že se mu dostává 
vzdělání. Bude zaneprázdněn hle-
dáním informací, záplavou reálií 
a vůbec ho nenapadne, aby se dí-
val jiným směrem. Postupem času 
je pravděpodobné, že se university 
v České republice stanou placené, 
a i doteď zmiňované vzdělání tak 
půjde do rukou nové elity. Chudý 
student se bude muset zadlužit, 
čelit šikaně od společnosti a selské 
ratio je pohřbeno. Myslíte si, že ne-
vyřčeným posláním školství je zne-
chutit člověku vzdělávání a proces 
poznání? 
Doublethink není nějaká abstrakt-
ní, nás se netýkající záležitost. 
Naopak ho můžeme pozorovat 
pořád, ne jako relikt dob minulých, 
ale v zárodku jako současný pro-
středek pro ochranu před společ-
ností. Spousta lidí není ochotna 
zničit si svoji reputaci nevhodným 
názorem. Udržuje si v mysli proto 
dvě, sotva slučitelná stanoviska. 
Následující příklad velice rozvinu-

tého doublethinku nádherně dopl-
ňuje náš dosavadní postup v úva-
ze. Setkal jsem se s vědci, kteří 
byli křesťansky vychováni. Dnes 
mají v hlavě dva nesourodé názo-
ry, jeden je faktograficko-vědecký, 
druhý náboženský. Jsou si toho 
vědomi, ale přiznávají, že to nejde 
nijak odbourat. V neposlední řadě 
můžu uvést vlastní zkušenost. Byl 
jsem vychován ve víře v křesťan-
ského Boha. První poznatky jsem 
tedy vztahoval vědomě k tomuto 
prvnímu velkému gramatickému 
systému. Nehodící se poznatky 
jsem nevědomě třídil do druhé ška-
tulky, kterou jsem dlouho podceňo-
val. Jednoho dne, při otázce, zda 
věřím v Boha, mi v mozku sepnulo 
a já věřil v oboje. Nenáviděl systém 
institualizovaného Boha, ale věřil 
v něj úplně stejně jako v matema-
tické axiomy. Teprve po přečtení 
„Nineteen Eighty-Four (1984)“ jsem 
pochopil, co to znamená. Všechny 
tyto fenomény, které jsem ve spo-
lečnosti našel, jsou už popsány. 
Máme možnost si knihu přečíst 
a zamyslet se. Uděláme to?
Tady nacházím dva extrémní prou-
dy - jedni Orwella nečetli a číst se 
nechystají, druzí ho berou jako vy-
řešenou záležitost. Úzkoprse ho 
vykládají jako alegorii na komunis-
tické režimy. Já vidím v Orwellovi 
pravé varování před budoucností, 
které je ultimátně platné v kterýko-
liv okamžik po něm v každé spo-
lečnosti. V momentě, kdy na toto 
silné upozornění nebereme ohled, 
stáváme se zranitelnými a zrani-
telnějšími vůči negativním vlivům 
oligarchie, jako je kolektivistická 
praxe a jevy rozebírané v tomto 
eseji. Orwell to vystihuje lépe, než 
to dokáži já sám, mimo jiné v díle 
Uvnitř velryby a jiné eseje:
„Téměř jistě vstupujeme do věku 
totalitních diktatur - do věku, v 
němž svoboda myšlení bude nejpr-
ve smrtelným hříchem, a následně 
bezvýznamnou abstrakcí.“
Závěrem bych chtěl nastínit možná 
východiska pro zlepšení současné-
ho stavu, pokud existují. Máme ješ-
tě způsoby, kterými můžeme čelit 
tlaku společnosti? Které reformy by 
měly potenciál funkční prevence? 
Na první otázku neumím říct nic 
jiného než: „Začněme u sebe.“ 

 Ať už má tato jednoduchá věta 
pro vás negativní konotaci nebo 
ne, opravdu nenacházím jiné ces-
ty, než chodit s otevřenýma očima, 
snažit se hledat pravé důvody, nic 
nepodceňovat, bránit se nátlaku 
médií, společnosti. Nemůžeme 
očekávat mesianismus, protože jak 
známe z dějin, ten vede k diktátor-
ské vládě. Nemůžeme ani očeká-
vat, že sami něco změníme. Pokud 
si zachováme dnes už vzácné do-
vednosti racionálního myšlení, bu-
deme se alespoň schopni bránit. 
U druhé otázky se aspoň pokusím 
určit směr, kterým by mělo jít čes-
ké školství. Střední školy by podle 
mne měly jít cestou Velké Británie. 
V prvním ročníku mají studenti 
možnost vybrat si předměty, kte-
rým se chtějí věnovat. Svým výbě-
rem ukazují svůj skutečný zájem 
a pod kvalitním vedením se můžou 
dostatečně soustředit na zvolený 
obor. Jsou vedeni k přemýšlení 
v souvislostech, k uvažování o do-
padech jevů na společnost a píšou 
více esejí v nichž mají možnost for-
mulovat svůj názor. Vysoké školství 
by si mělo vzít příklad z univerzit 
ve Spojených státech amerických: 
matematika a filosofie jako doporu-
čené předměty pro kritické přístu-
py ke studiím, historie umění nebo 
hudba jako doporučené předměty 
k přírodovědným oborům, to vše 
v kontextu moderní doby a v sou-
vislostech. Je to víceméně utopická 
vize a bezhlavé kopírování tohoto 
systému by mohlo přinést více 
škody než užitku, a i tyto samotné 
systémy mají své mouchy. Ale po-
sunování směrem ke kvalitním uni-
verzitám v USA, které stojí bokem 
mainstreamu, by mělo podle mne 
pozitivní dopad na úroveň českých 
studentů. Avšak je velmi obtížné 
najít tu podobné učitele, není to 
však nemožné. Proto je musíme 
motivovat větší finanční částkou. 
Proto by stát měl i v době krize vě-
novat velké procento HDP na resort 
školství. Učitelé by přestali živořit 
pod úrovní vybíračů „záchodného” 
a větší prestiž zaměstnání by inici-
ovala přísun kvalitních lidí.
Dystopie v dnešní době už není jen 
hrozba, stává se spíše realitou. 

Marek Raclavský
Gymnázium Kojetín
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DDM Kojetín informuje

Vypouštění balónků
 s přáním Ježíškovi

Tato akce proběhla ve čtvrtek  
9. prosince 2010 na Masaryko-
vě náměstí u kašny. Je součástí 
projektu Český Ježíšek a zároveň 
pokus o rekord ve vypouštění ba-
lónků v celé ČR. Tento rok proběhl 
už čtvrtý ročník. Každá osoba moh-
la vypustit najednou více balónků  
a jen se podepsat pod společné 
přání přivázané k balónku. Balónky 
byly rozdávány zdarma. Bohužel 
čas akce byl upřesněn od organi-

Turnaje ve florbale
V sobotu 27. listopadu 2010 při-
šlo sportovně strávit dopoledne 25 
mladých hráčů florbalu. Turnaje se 
zúčastnila dvě družstva ze zájmo-
vého kroužku Florbal DDM Kojetín, 

Vánoční čarování

Vánoční čarování aneb tvoři-
vé dílny se uskutečnily čtyři, a to 

PřIPRAVuJeMe

8. ledna 2011
1. výjezd na hory
Kouty nad Desnou 
- výuka lyžování 
a snowboardingu

  
20. ledna 2011

Kouzlíme s cédéčky
- tvořivá dílna

(od 16 do17.30 hodin, 40 Kč)

Pokračujeme i v novém roce
Patchwork 

pro zájemkyně

Jarní prázdniny
Příměstský tábor

Zimní pobyt na horách 
- Jeseníky

zátorů až v pondělí na 15.15 hodin, 
takže se lišil od původních plakátků 
s časem 15.40 hodin. Ale i přesto 
se podařilo vypustit 290 balónků! 
Děkujeme všem, kteří pomáhali.

Petra Otáhalová

v termínech: 24. listopadu 2010,  
1. prosince 2010, 8. prosince 2010  
a 15. prosince 2010. Děti si vyrobily 
adventní kalendáře, svítilny v podo-
bě anděla, mikuláše a čerta, krabič-

ky na dárky nebo papír na balení 
a obrázek na zavěšení. Vytvořily 
si ozdoby nebo dárky k potěšení 
vlastnímu i druhých.       

 Petra Otáhalová

jedno družstvo z DDM Hranic a jed-
no družstvo z Všechovic. Turnaj se 
hrál systémem „každý s každým“  
a na prvním místě se umístilo druž-
stvo z Hranic, na druhém místě 
družstvo DDM Kojetín 1, na tře-
tím místě družstvo DDM Kojetín 

2 a na místě 4. družstvo z Všecho-
vic. Gratulujeme!     Eva Poláchová
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LEDOVÁ PRAhA 2011 
4. - 6. úNORA 2011

Pro děti, které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit a také rozšířit své vědomosti  
o kulturních památkách, je tady ledová Praha. na tuto akci vás zve Pionýrská skupina Kojetín.

Akce je pro děti od 10 do 16 let.
O tomto víkendu budou pro děti zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny pražské památky a muzea,  

ale také bobová dráha a Žižkovská televizní věž,dále pak Pražský hrad, Muzeum policie, Poštovní muzeum, Národní muzeum,  
Národní galerie, Muzeum hl. města Prahy, Botanická zahrada, Muzeum vozkových figurín, ZOO Praha.

V letošním roce je nabídka rozšířena o: Aquapalác Praha, návštěvu Mořského světa na Výstavišti  
a prohlídku Martinického paláce na Pražském hradě (mj. Muzeum hracích strojů) 

Ubytování na ZŠ v Praze  - vzít s sebou karimatku a spací pytel.

Děti budou mít na tento víkend zlevněnou jízdenku na MHD za 70 Kč.

Strava: snídaně a večeře si budeme  připravovat sami.
V sobotu je zajištěn teplý oběd. Pitný režim po celý víkend.

Odjezd je v pátek ráno 4. února 2011 z železniční stanice Kojetín.
Příjezd v neděli 6. února 2011 (večer) do Kojetína.

S sebou: Spací pytel, karimatku, hrnek nejlépe plecháček, plavky, teplé oblečení, malý batůžek,
hygienické potřeby, pevnou a teplou obuv, přezůvky, svačinu na pátek, kapesné cca 200 - 300 Kč.

Cena za víkend: 1 200 Kč
(doprava 500 Kč, ubytování 2 noci 200 Kč, MHD 70 Kč, strava 270 Kč, vstupné Mořský svět 60 Kč,  

ostatní vstupné 100 Kč. Aquapalác Praha v případě zájmu samostatné vstupné 100 Kč/2 hod.)

Informace: Marek štětkář tel. 777 709 432 nebo na:  www.ledovapraha.cz 

Přihlášky od 10.12.2010: Videopůjčovna HANAČKA, Masarykovo nám. 34  Kojetín
nebo Marek Štětkář, m.stetkar@seznam.cz, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín.

Akce je pořádána za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy. 

Počet míst je omezen!

Pionýrská skupina Kojetín

Městská knihovana Kojetín
Z prosincových akcí 
Městské knihovny
Kojetín
Začátkem měsíce proběhly lekce 
informační výchovy pro všech-
ny žáky 8. tříd a souběžnou třídu 
gymnázia.
V první části lekce byli účastníci 
postupně seznamováni s nejrůz-

nějšími informačními prameny, ve 
druhé hodině využívali získané 
vědomosti k samostatnému vyhle-
dávání odpovědí na zadané otázky 
a úkoly.
Knihovnu navštívili také žáci 5. tříd 
základních škol, aby se prošli „La-
byrintem literatury“ ve stejnojmen-
né besedě.
Krátce před Vánoci končila vý-
tvarná soutěž „Mikuláš, čert a an-
děl“ pro žáky 3. a 4. tříd. Různými 
technikami děti ztvárňovaly známé 
postavy. Nejzdařilejší práce, vysta-
vené v dětském oddělení, měli ná-
sledně ostatní návštěvníci knihov-
ny možnost hodnotit bodováním. 
(V době uzávěrky „Zpravodaje“ ješ-
tě probíhalo bodování, takže neby-
la známa jména vítězů soutěže. 
Objeví se tedy až začátkem ledna 

na webových 
s t r á n k á c h 
knihovny).
Z á v ě r e č n é 
akce letošní-
ho roku patřily 
malým čtená-
řům - žákům  
1 a 2. tříd ZŠ 
ve školních 
družinách. 
V besedách 
„Radujme se, veselme se“ se vzpo-
mínalo na právě prožitého „Miku-
láše“, probíraly se Vánoce - jak 
vypadaly dříve, jak se slaví také 
v jiných zemích, vánoční zvyky  
a koledy. Nechyběly ani pohádky  
a nakonec malé překvapení pod 
stromečkem.

Hana Divilová
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MySlIVeC KÝ PleS
sobota 15. ledna 2011 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

STuŽKOVACí PleS GyMnáZIA KOJeTín
pátek 21. ledna 2011 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

DRAČí PleS
sobota 29. ledna 2011 - 20 hodin

Sokolovna Kojetín

HAnáCKÉ Bál
sobota 12. února 2011 - 20 hodin

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Věrovanka
- hraje i prvky pop music a bigbítu

a cimbálová muzika Dubina
Vystoupí Sluníčko Kojetín, Kosíř Kostelec n. H.,

Hanácká beseda Kojetín
Společné zatančení Moravské besedy

Občerstvení zajištěno!
(večeře, domácí zákusky)

Sokolovna Kojetín
slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

STuŽKOVACí PleS GyMnáZIA KOJeTín
pátek 18. února 2011 - 19 hodin

Sokolovna Kojetín

Plesová sezóna 2011

COunTRy Bál
STARÉ DOBRÉ, nOVÉ ČASy

sobota 26. února 2011 - 20 hodin
K tanci a poslechu zahraje Country Mix Praha

O pestrou zábavu se postará Lucky While a další
Exhibice - lasa, kolty, biče…

Občerstvení zajištěno - speciality ve stylu country!
Sokolovna Kojetín

slosovatelná vstupenka: 90 Kč, místenka: 10 Kč

VODĚní MeDVĚDA
a HASIČSKÉ Bál

S POCHOVáVáníM BASy
sobota 5. března 2011

- 10 hodin - VODĚNÍ MEDVĚDA ulicemi Kojetína
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

DĚTSKÝ KARneVAl
neděle 6. března 2011 - 14 hodin

klauni, rej masek, soutěže a hry, diskotéka,
taneční vystoupení, občerstvení...

Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky:
dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč, masky - 20 Kč

PleS RuDÝCH KOní
sobota 12. března 2011 - 20 hodin

K tanci a poslechu hraje skupina Krakatit,
zajímavý doprovodný program, bohatá tombola...
Akce: Máte na sobě cokoliv rudého? Pak pijete

panáka „zelené“ za 15 Kč po celý večer!
vstupné na stání: 79 Kč, s místenkou: 99 Kč

více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín

Kam za kulturou
Veřejné promítání a slavnostní křest DVD

studentského filmu
HOROR

pátek 7. ledna  2011 - 20 hodin
Jedná se o film kojetínských studentů

a členů Hanácké scény Kojetín
Režie: Hana Hásová a Jakub Šírek

Hrají: Nikola Karhánková, Tereza Panáková,
Zuzana Hladíková, Hana Svačinová, Milan Ligač,

Jan Kramář, Jiří Šírek a Zdeněk Novák ml.
Bowling City Kojetín, volný vstup

Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín

Woody Allen: ZAHRAJ TO ZnOVu, SAMe
pátek 4. března 2011 - 19.30 hodin

Uvádí: Hanácká scéna Kojetín
v režii Jany Novákové z Olomouce

Účinkují: Lenka Šípková, Marie Němečková,
Lucie Němečková, Milan Ligač, 

Bronislav Mašík j. h., Michal Maťo... 
Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

19. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
DIVADelní KOJeTín 2011

15. - 20. března 2011
Program bude doplněn z přihlášených souborů

V rámci divadelního festivalu poprvé
KOJeTínSKÝ

HeReCKO - DRAMATuRGICKy
VÝTVARnÝ SeMInář

17. - 20. března 2011
Sokolovna Kojetín

(propozici přehlídky, přihlášku,
propozici a přihlášku na seminář

naleznete na www.kojetin.cz/meks)

Vernisáž výstavy fotografické skupiny
SnAFO

pátek 14. ledna 2011 - 17 hodin
Galerie VIC Kojetín

Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne po telefonické dohodě 774 001 403
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Z akcí MěKS Kojetín

Rozsvícení vánočního stromu
žáci ZUŠ Kojetín, 26. 11. 2010

Rozsvícení vánočního stromu
„V Betlémě není místo“, 26. 11. 2010

Slavnostní premiéra studentského 
filmu „Horor“, 26. 11. 2010

Pěvecký soubor Cantas 
ve Zborovicích, 10. 12. 2010

Derniéra komedie „Tenor na roztrhání“ 
Hanácká scéna Kojetín, 4. 12. 2010

„Mikuláš, anděl a čerti
5. 12. 2010

Závěrečná kolona tanečních
10. 12. 2010

Vánoční koncert pěveckého souboru 
Cantas a hostů, 17. 12. 2010

Vánoční jarmark na náměstí
18. 12. 2010
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa

Dovoz a odvoz na programy zajistíme po předběžné osobní domluvě 
nebo na tel. číslech: 581 762 160 a 720 126 475. 

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám…

TřÍKRÁLOVÁ sbÍRKA 2011 
V Kojetíně a okolních obcích vyjdou tříkrálové skupinky do ulic a zazvoní u vašich dveří

V sObOTU 8. LEDNA 2011

Každý vedoucí skupinky bude vybaven průkazkou Charity Česká republika a zapečetěnou pokladničkou.

Otevřete, prosím, zase svá srdce, a přispějte tak těm, kteří se bez vaší pomoci neobejdou.

TÝDenní PROGRAM:
pondělí od 9 hodin:

- lidové, zábavné a biblické tance
- ergoterapie (rukodělná činnost)

úterý od 9 hodin:
- zdravotní cvičení

- hry na PC pro seniory
- ovládání mobilního přístroje

středa od 9 hodin:
- sborový zpěv s lidovými písněmi
- hodinka čtení na pokračování,

čtení tisku u kávy

čtvrtek od 9 hodin:
- setkání u modlitby
- hrajeme divadlo

pátek od 9 hodin:
- zdravotní cvičení

- promítání filmů, hry, křížovky atd.

PROGRAM nA leDen 2011
PRO VšeCHny SenIORy Z KOJeTínA A OKOlníCH OBCí

PROGRAM MIMO STálÉ AKTIVITy:

  

středa 5. ledna 2011 od 9 hodin
Filmové dopoledne 

strávené s filmem „Želary“ 
- Vypráví příběh mladé Elišky  
v období okupace. Eliška je 

nedostudovaná lékařka (tehdy byly 
nuceně uzavřeny vysoké školy) 

a členka tajného odboje. Musí se 
ukrýt v horách ve vesnici Želary. 

Drsný příběh získal mnoho
ocenění i nominaci na Oscara.

středa 12. ledna 2011 od 9 hodin
Pletení z motaného papíru
- výroba zvonečků, ošatek  

a dalších výrobků,  
které jsou imitací proutí.

(nutno se přihlásit předem)

středa 19. ledna 2011 od 9 hodin
Memory boxy 

„Vzpomínkové rámečky“
První sezení - Co jsou to 
„vzpomínkové rámečky“, 
dohodnutí se na výrobě

 a pomůckách. 
Přijďte si s námi vyrobit 

vlastní rámeček 
se vzpomínkami 

na dětství a mládí. 
Přineste si staré fotografie 

a předměty, které 
jsou spojené

s vašimi 
vzpomínkami a životem.

Změna programu vyhrazena! 

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
po dnech svátečních se vracíme 
zpět ke každodenním povinnostem. 
Hlava je ještě plná zážitků z Vánoc 
a novoročních oslav, starosti všed-
ního dne ale nedovolují v těchto 
myšlenkách setrvávat příliš dlouho 
a nutí nás věnovat se věcem prag-
matickým, vrátit se zpět do kolejí, z 
nichž jsme před svátky vybočili, a 
navázat na to, co bylo na konci loň-
ského roku přerušeno.
Mnozí z nás do nového roku vstou-
pili i s nějakým tím předsevzetím, 
odhodláni začít „nanovo“, ať už to 
pro konkrétního člověka znamená 
zbavit se nějakého špatného ná-
vyku nebo hned změnit od základů 
svůj životní styl. Všichni ale dobře 
víme, jak naprostá většina takových 
předsevzetí končí. Tři čtyři dny po 

té „úplně poslední“ cigaretě přijme-
me nikotinovou tyčinku nabídnutou 
od kamaráda, protože „jedna ještě 
nic neznamená“, a po ní najednou 
odříkání ztrácí smysl. Po týdnu po-
ctivého ranního cvičení si jednoho 
dne přispíme, další den spěcháme 
a za dva tři týdny už ten speciál-
ní stroj, co nám měl přinést věčné 
zdraví, stěhujeme na půdu, proto-
že zbytečně zabírá místo v ložnici. 
O předsevzetích ve vztazích k dru-
hým lidem, jako například ovládat 
náhlé výbuchy hněvu, raději ani ne-
mluvit, ty berou za své nejrychleji.
Je to vlastně už takový novoroční 
folklór, dávat si předem prohraná 
předsevzetí. O čem ale toto chování 
svědčí? O slabé vůli a malé výdrži? 
Nebo snad o tom, že člověk je tvor 
nenapravitelný? Domnívám se, že 

závěr plynou-
cí z každoroč-
ně se opakují-
cího zklamání 
nad nesplně-
nými předse-
vzetími je dvo-
jí: touha po 
změně a ne-
spokojenost 
se stávajícím 
stavem jsou v lidech zakořeněny, 
k jejich uskutečnění si ale člověk vy-
bírá nesprávné motivy a okolnosti 
a proto také rychle ochabuje. To, že 
si při psaní data budeme muset zvy-
kat na nový letopočet, totiž ke změně 
životního stylu nestačí. Dopadá to s 
ní pak jako s oním návratem do prá-
ce - člověk naváže tam, kde skončil, 
vrátí se ke starému způsobu života.
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Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby 
to fungovalo jako v tom nesčetném 
množství hollywoodských filmů, 
kde na začátku vystupuje absolutní 
smolař (to když jde o komedii) nebo 
nějaký nesympatický, protivný a na-
foukaný člověk, často i zločinec (to 
když ten film má být „vážný“). Zhru-
ba v půlce filmu si tahle postava 
uvědomí, že dělá všechno špatně, 
a rozhodne se změnit. No a v dru-
hé půlce filmu už je to úplně někdo 
jiný, daří se mu na co sáhne a svou 
vyvolenou, která jej předtím odmíta-
la, přesvědčí, že jedině on je pro ni 
ten pravý. Nechci se těmto filmům 
vysmívat, pohádky jsou důležité 
i pro dospělé a když nic jiného, dě-

Ze života katolické farnosti
lají svět veselejším, ale v reálném 
životě to takto prostě nefunguje.
Každá změna je totiž proces dlou-
hodobý a nestačí k němu chuť začít 
a odhodlání vydržet. To napros-
to nejdůležitější je umění smířit se 
s neúspěchem. Těch lidí, kteří 
všechno dokážou hned na první 
pokus, je totiž ve světě opravdu 
maličko. Většina z nás spíš stále 
klopýtá, bloudí a někdy se i vrací. 
Nic z toho nevadí, pokud neztrá-
címe ze zřetele svůj cíl a ideál, ať 
už je jím cokoliv, co činí náš život 
v pravém slova smyslu lepším. Křes-
ťané nacházejí spoustu příkladů 
hned v Bibli, počínaje starozákonní-
mi postavami patriarchů, kteří stále 

opakují staré chyby, a konče třeba 
svatým Petrem, v té době už hlavou 
apoštolů, který ze strachu třikrát po 
sobě zapřel, že zná Ježíše. Velkým 
povzbuzením, aby nad sebou a nad 
druhými nelámali hůl, je pro věřící 
i sám Kristus - cestou na vrchol Kal-
várie, kde měl být ukřižován, třikrát 
upadl pod těžkým břemenem kříže 
a vždy dokázal povstat a jít dál.
Kéž nám tedy nikdy nechybí od-
hodlání měnit to, s čím jsme ve 
svém životě nespokojeni a co je 
překážkou dobrých vztahů s druhý-
mi lidmi, a kéž ji doprovází odvaha  
a vytrvalost nevzdávat se po prv-
ním, druhém ani po desátém ne-
zdaru.                              Jiří Gračka

K 91. výročí
znovuzaložení husitské 
církve
„Nic nebylo jejich úmyslům vzdále-
nější než útok a válka; ne oni, ale 
jejich protivníci vyvolali krveprolití a 
hrůzy ničení. Oni byli první v Evro-
pě, kdo ne pro pozemský majetek, 
ne pro světskou moc a vládu, ale na 
ochranu ohrožených nejvyšších lid-
ských statků, práva na sebeurčení 
a svobody svědomí, jen z donucení 
sáhli ke zbrani a strašlivý dlouhý boj 
proti celému ostatnímu světu, který 
nezamýšlel nic menšího než jejich 
úplné vyhubení, nejen přijali, ale po-
divuhodně vítězně dovršili...“

František Palacký

„Nemůže být nejasno, čím Hus nám 
byl a je. Předně. Husovo životní dílo 
byl boj za reformu náboženskou; 

Církev Československá husitská

Církev Československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní  
a poznání vědecké duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském,  
našemu národu pak zachován jest hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. 

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,  
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“  Jan 17,21 

Hus byl náboženským reformáto-
rem. Toť obsah jeho života a smrti, 
a proto nám je vzorem náboženské 
opravdivosti. Kdo se chce dovolávat 
Husa plným právem a doopravdy, 
musí se ho dovolávat jako vzoru 
učitele ve věcech náboženských. 
Druhé. Budeme se Husa dovolávat 
pro věc hlavní. Nebudeme tedy věřit 
v jednotlivostech, co věřil ještě on, 
neboť v těch věcech jsme nad něho 
a jeho dobu pokročili; ale budeme se 
od něho učit stát v poznané pravdě, 
mít pevné a nezlomné přesvědčení 
životní, přesvědčení náboženské. 
Třetí. Od Husa budeme se učit ne-
spoléhat ve věcech náboženských 
na vnější autoritu církevní, nýbrž 
na Písmo a na pravý rozum. Čtvrté. 
Smrt Husova a osudy národa naše-
ho v dobách reformace a protirefor-
mace musejí nás poučit, že nikdo 
na světě nemá práva náboženské 

přesvědčení znásilňovat. Opravdo-
ví ctitelé Husovi budou pro svobodu 
náboženskou, pro svobodu přesvěd-
čení.                  Tomáš G. Masaryk

„Husovo vroucí, bytostné přimknutí 
k pravdě, k jejímu věrnému násle-
dování v hlubokém souladu nej-
niternějšího přesvědčení a skutků 
každodenního života zůstává přes 
proměny věků a dílčích filozofic-
kých i teologických náhledů trvalou 
výzvou duchovního dědictví našeho 
národa. Zvláštního významu však 
nabývá dnes, v obecné potřebě hlu-
boké proměny smýšlení a jednání 
tváří v tvář prahu třetího tisíciletí. 
…velkým vkladem Jana Husa do 
evropských dějin byl princip osob-
ního ručení. Pravda pro něj nebyla 
jen volně přenosnou informací, ale 
životním postojem, závazkem a ná-
rokem. Tím se začala vlastně stávat 
rozhodující společenskou veličinou 

náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 
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Program setkání v lednu 2011 
2. 1. 2011 (neděle)

Jméno Ježíš
novoroční bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce 
(sál Obecního domu)

2. 1. 2011 (neděle)
Jméno Ježíš

novoroční bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1. a 31. 1.* 2011 (pondělí)
 Duchovní výchova

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

4. 1., 11. 1., 18. 1. a 25. 1. 2011 (úterý)
 Duchovní výchova

od 12.45 hodin a od 13.40 hodin na ZŠ Sladovní (1. a 8. tř.)

4. 1. 2011 (úterý)
novoroční bibická hodina v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2011 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

6. 1., 13. 1., 20. 1. a 27. 1. 2011 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

9. 1. 2011 (neděle)
Zjevení Páně, Tři králové a 91. výročí  založení CČSH

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 1. 2011 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin (obřadní síň Obecního úřadu)

16. 1., 23. 1. a 30. 1. 2011 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

* v případě pololetních prázdnin: farní dům CČSH 
v Husově ul. - kancelář v přízemí)

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“ Lukáš 18,27

Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni bez rozdílů vyznání či konfesní 
příslušnosti. Přijďte, těšíme se na vás. Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího 

najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/

Církev Československá husitská
konkrétní a jedinečná lidská bytost 
a její transcendentálně zakotvená 
odpovědnost. Tedy přesně to, co by 
měla ctít a oč by se měla opírat celá 
moderní civilizace.“     Václav Havel
Husitská revoluce je nepřehlédnutel-
ným fenoménem nejenom českých, 
ale i evropských dějin pozdního 
středověku. Novodobá historiografie 
zdůrazňuje na husitství vznik české 
reformace, jejíž základy položil Mistr 
Jan Hus. Byla reformací před refor-
macemi, jak dokládají přední me-
dievalisté, a tímto vkladem českého 
národa do evropského duchovního 
dědictví se můžeme směle poměřo-
vat i s takovými národy, jakými jsou 
anglický nebo francouzský.
Husitství lze opomíjet, ignorovat, 
dokonce ho znevažovat, ale nelze 
ho z našich dějin vymazat. K husit-
ství mnozí přistupují se skepsí, která 
vychází z toho, jak nahlížel na hu-
sitství minulý režim. To je první ex-
trém. Tím druhým je přesně opačný 
postoj zdůrazňující pouze negativní 
aspekty husitství, kterých nebylo 
málo. Objektivní a kritické hodnoce-
ní husitství se musí nacházet někde 
uprostřed mezi těmito dvěma extré-

my a mělo by vycházet z posledních 
badatelských závěrů. Snaha po 
objektivnosti a vyváženosti by však 
neměla být křečovitá a za každou 
cenu, jinak ztratí punc věrohodnosti. 
Chceme-li husitství hodnotit kriticky 
a objektivně, neměli bychom zapo-
menout vždy si položit zdánlivě dě-
tinskou otázku: „Kdo si začal?“
Naše stránky nevznikly proto, že by 
si sami jejich autoři potřebovali ozřej-
mit nebo uvědomit význam husitské 
epochy, nýbrž byly vytvořeny se 
snahou založit server, na němž jsou 
veškeré potřebné informace kom-
plexní a pohromadě. Přesto nebo 
právě proto by měl tento web být 
dokladem o významu, který právem 
zaujímají dějiny husitské revoluce  
v historii Čechů. Web o husitství se 
tak může stát i malým a skromným 
příspěvkem k pochopení filosofie 
našich národních dějin.
Když nastal pesach, židovský svátek 
nekvašených chlebů, Ježíš Kristus  
v předvečer svého ukřižování use-
dl se svými učedníky, 12 apoštoly k 
velikonoční večeři. V tento den Ježíš 
„...zal chléb, vzdal díky, lámal a dával 
jim se slovy: ‚Toto jest mé tělo, které 

se za vás vydává. To čiňte na mou 
památku.‘ A právě tak, když bylo po 
večeři, vzal kalich a řekl: ‚Tento ka-
lich je nová smlouva zpečetěná mou 
krví, která se za vás prolévá.‘“

(L 22, 19 - 20) 
A tuto smlouvu křesťané na celém 
světě prostřednictvím svátosti eu-
charistie, tj. přijímání těla a krve 
Kristovy v podobě chleba a vína 
pečlivě dodržují. Před husity křes-
ťané přijímali podjednou, tj. pouze 
Kristovo tělo, avšak husité po vzo-
ru prvotní církve zavedli přijímání 
podobojí způsobou, tedy i Kristovu 
krev v podobě vína. Nejdůležitějším 
symbolem husitství a jeho základní 
ideou se proto stal kalich. 

http://www.husitstvi.cz/
PF LP2011
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Inzerce

Příprava televizních antén na přechod 
z analogového na digitální vysílání

Kojetínská 3881 Kroměříž
 573 334 982,    606 156 833

helmkm@helmkm.cz

 www.digitalnitelevize-helm.cz

ELEKTROMONTÁŽE
TELEVIZNÍ 

A sATELITNÍ 
TEChNIKA

Honební 
společenstvo

Morava kojetín 
oznamuje 

konání 
valné hromady,

 

které se uskuteční

 v sobotu 
12. února 2011 

ve 14 hodin 

na Střelnici 
v Kojetíně

a tímto zve členy 
honebního 

společenstva

Sborník 
Kojetín

v proměnách 
času

(1233 - 2008)

Zakoupíte na informacích
Vzdělávacího 

a informačního centra
v Kojetíně

hLEDÁM GARÁŽ 
Ke KOuPI 

neBO PROnáJMu 
POBlíŽ ByDlIšTĚ

(ulice Sv. Čecha, 
nová ulice)

tel: 737 880 972

Knihy
Jiřího šírka

Svědkové minulosti
na Střední Hané

a
Svědkové minulosti
na Střední Hané II



Blahopřejeme!

V sobotu 11. prosince 2010 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Foto: J. Večeřová

Poděkování
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Vítání občánků

Dominik Mlčoch

Děkuji MUDr. Richardu Kobzovi a zdravotní sestře na interní ambulanci v Kojetíně  
za léčbu a důstojný přístup, který mi projevili.  

Vzpomínka

lucie Davisová Oliver Tinka

Tereza štětkářová Miroslav Vybíral

Blahopřání
Dne 22. ledna 2011 se dožívá významného životního jubilea 70 let 

pan Josef Kytlica
Ve víru času, ve víru kroků dovršil jsi 70 roků.

Mnoho štěstí, lásky, zdraví, dlouhá léta, nechť ti jako růže vzkvétá.
Ať se ti vše stále daří, co svět může dát.

To ti přeje manželka Marta, syn Luděk s rodinou,
dcera Ilona s rodinou a ostatní příbuzní

Děkuji L.P. (Měrovice)

Dne 12. ledna 2011
vzpomeneme 3. smutné výročí

pana Josefa Hlaváče
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka,

synové Leoš, Radek a Petr s rodinami


