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ZPRAVODAJ

Když se řekne březen, každého zřejme napadne sta-
rá  známá pranostika „...za kamna vlezem“. Ale každý 
správný Koječák by měl ihned reagovat a odpovědět, 
„...tož do divadla pudem, no néé?!“.
V polovině března se totiž Kojetín stává Mekkou ochot-
nického divadla a na divadelních prknech místní Soko-
lovny vystupují soutěžně i nesoutěžně ochotníci z celé 
Moravy i Čech, aby předvedli nám, divákům, ale  i odbor-
né porotě, výsledky své celoroční práce.
Divadlo nám nabízí tolik možností, tolik smyšlených i ži-
votních příběhů, tolik pohádek, tolik bláznivých, veselých 
i smutných osudů, tolik nepřekonatelných rolí, tolik lid-
ských charakterů, tolik...
A co je vlastně divadlo? Brouzdám po internetu a z ně-
kterých definic se mi točí hlava. Tedy jednoduše. Divadlo 
je fajn. Divadlo je opojné. Divadlo je ušlechtilý způsob 
zábavy. Divadlo je láska. Divadlo je nenávist. Divadlo je 
radost. Divadlo je smutek. Divadlo je sen. Divadlo není 
jen jeviště a sál. Divadlo je!
A bude! Na „Divadelním Kojetíně“ se v týdnu od 16. do 
20. března 2011 představí celkem dvanáct divadel, diva-
delních spolků či souborů. Letošní program slibuje žánro-
vou pestrost. Budeme se bavit, zpívat, ale také nás herci 
přinutí přemýšlet. Přemýšlet o světě, o lásce, o životě 
a především o nás lidech.
Přijďte podpořit divadelníky, nedopusťte, aby soubo-
ry hrály před prázdným hledištěm. Přijďte se bavit!

Pár rad pro diváky:
- Doporučujeme, abyste do divadelního sálu přicházeli 

připraveni na divadlo.
- Upozorňujeme, že představení bude provozováno živý-

mi herci, tzn. se všemi riziky, které z toho vyplývají.
- Prosíme, nestřílejte a neházejte na herce žádné před-

měty, dělají co mohou.
- Pokud se vám, cokoliv, co se v sále děje líbí, tleskejte, 

nejsme proti.
- Tleskání se provádí úderem pravé dlaně do levé. Le-

váci naopak. Dělejte to hlasitě. Vznikající zvuk pociťují 
herci jako příjemný.

- Během představení se nepodává žádné občerstvení, 
proto bude lépe, najíte-li se před představením nebo 
až po něm.

- Hodláte-li přesto konzumovat vlastní stravu během 
představení, nakonec nejsme proti. Avšak nedělejte to 
hlasitě.

- Divadelní sál není vybaven pro přenocování diváků.
- Bar je otevřen před i po představení. Můžete zde pře-

mýšlet o tom, co jste v divadle viděli.
- Během představení nepoužívejte fotoaparáty ani video-

kamery, zkontrolujte si vypnutí nebo ztlumení svého 
mobilního telefonu.

- Hlavně přijďte a bavte se!
-svah-

Program Divadelního Kojetína 2011 na straně 17



Kojetínský zpravodaj 3/11

2

Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 8. zasedání konaném dne 9. února 2011

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila přijetí daru od Olo-
mouckého kraje - movitý majetek, 
3x multimediální počítač pro potře-
by knihovny Městského kulturního 
střediska Kojetín,
- schválila přijetí finančního daru 
ve výši 80 000 Kč od Moravské ha-
sičské jednoty - Hasičskému sboru 
Popůvky na nákup ojetého vozidla 
pro JSDH Popůvky,
- schválila účetní odpisové plány 
jednotlivých příspěvkových organi-
zací zřízených Městem Kojetínem 
na rok 2011,
- nesouhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. 305, 
zahrada o výměře 176 m2 a části 
pozemku p. č. st. 304, zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře cca  
50 m2, ve vlastnictví města Kojetí-
na, vše k. ú. Kovalovice  u Kojetína, 
LV 10001,
- schválila návrh výše nájemného 
v bytových domech, včetně domů 
zvláštního určení (DPS), ve vlast-
nictví města Kojetína, s platností od 
10. 2. 2011,
- uložila oddělení správy majetku 
FO, prostřednictvím správce byto-
vého fondu města Kojetína, společ-
nosti Technis Kojetín spol. s r. o., 
informovat nájemníky s platnou ná-
jemní smlouvou na dobu neurčitou, 
popř. smlouvou na dobu určitou, je-
jíž platnost skončí až po 1. 5. 2011, 
o připravovaném navýšení nájem-
ného s platností od 1. 5. 2011,
- schválila znění textu „Smlouvy  
o nájmu bytu“ v bytových domech  
a „Smlouvy o nájmu bytu“ v domech 
zvláštního určení (DPS), ve vlast-
nictví města Kojetína, s platností od  
1. 5. 2011,
- uložila oddělení správy majet-
ku FO, prostřednictvím správce 
bytového fondu města Kojetína, 
společnosti Technis Kojetín spol.  
s r. o., zajistit zpracování nového 
znění nájemních smluv u jednot-
livých nájemců s platnou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou, popř. 
smlouvou na dobu určitou, jejíž 
platnost skončí až po 1. 5. 2011  
a následně jejich podpisy tak, aby 
jejich platnost počínala běžet dnem 
1. 5. 2011,
- schválila uzavření Smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Kojetínem  

a Hasičským sborem Popůvky tý-
kající se kulturního domu v Popův-
kách,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 5.000 Kč organizaci 
ROSKA Přerov na činnost na rok 
2011, poskytnutí peněžitého daru 
ve výši  3.000 Kč Centru setká-
vání, o. s., Přerov na pokrytí čás-
ti provozních nákladů, poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 40.000 Kč 
Kanoistice Kojetín na reprezentaci 
posádky „Grand veteránů“ na mis-
trovství světa národních posádek 
v americké Tampa Bay na Floridě,
- vzala na vědomí zápis o průběhu 
konkurzu na obsazení pracovního 
místa ředitele Školní jídelny Koje-
tín, příspěvkové organizace, 
- jmenovala Michala Šindlera do 
funkce ředitele Školní jídelny Ko-
jetín, příspěvkové organizace, a to 
s účinností od 14. 2. 2011, na dobu 
určitou do 13. 2. 2012,
- uložila starostovi města zajistit 
mimořádnou inventarizaci ve Školní 
jídelně Kojetín, příspěvkové organi-
zaci z důvodu jmenování nového 
ředitele PO,
- souhlasila s termínem a dobou 
pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání v Ma-
teřské škole Kojetín pro školní rok 

2011/2012 na den 21. 4. 2011,  
od 10 do 15 hodin, v budově Mateř-
ské školy Kojetín, Hanusíkova 10,
- schválila záměr vybudování dět-
ského hřiště v místní části Popův-
ky, na parcele č. 28, ostatní plocha 
(manipulační plocha), k. ú. Popůvky 
u Kojetína, dle návrhu Aleše Navrá-
tila a vybudování dětského hřiště  
v rámci schváleného rozpočtu Měs-
ta Kojetína v roce 2011 - předpoklá-
dané náklady do 250.000 Kč,
- uložila odboru VŽPD zabezpečit 
ve spolupráci s Osadním výborem 
Popůvky realizaci výstavby dětské-
ho hřiště na výše uvedené parcele, 
včetně územního souhlasu v termí-
nu do 30. 6. 2011,
- souhlasila s připojením Města 
Kojetína k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibet-
ské vlajky dne 10. 3. 2011,
- souhlasila se zřízením podpiso-
vého místa pro občany města Ko-
jetína k podpoře Petice na podporu 
„Výzvy zastupitelů města Přerova 
k vyřešení dopravní krize ve městě 
Přerově“,
- vzala na vědomí informace o čin-
nosti Agentury pro sociální začleňo-
vání v romských lokalitách a nesou-
hlasila s jejím působením na území 
Města Kojetína.                 Jiří Šírek

Starosta města Kojetína

zve na 5. zasedání 
Zastupitelstva Města Kojetína,

které se uskuteční

v úterý 29. března 2011 v 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín. 

Program jednání:
1) Hospodaření města za rok 2010
2) Zpráva o stavu pohledávek města k 31. 12. 2010
3) Zpráva HIK - vyhodnocení inventarizace majetku za rok 2010 
4) Poskytnutí dotací podle § 85 zákona o obcích
5) Nakládání s majetkem města
6) Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě za rok 2010 
7) Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín za rok 2010 
8) Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2010, 
    plán práce na rok 2011
9) Výroční zpráva o činnosti CSS Kojetín za rok 2010

Jiří Šírek
starosta města
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Informace pro občany

OBČANÉ POZOR !!!

Od 1. ledna 2011 se změnily termíny 
splatnosti u těchto místních poplatků:

- Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, 
o místním poplatku ze psů.
Nově stanoven termín splatnosti jednorázově  
nejpozději  do 31. března 2011.

- Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, 
o místním poplatku za provozovaný výherní  
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí.
Nově stanoven termín splatnosti jednorázově  
nejpozději do 31. března 2011.

- Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, 
o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nově stanoven termín splatnosti nejpozději  
do 30. června 2011.

Způsob úhrady: v hotovosti na pokladně  
Města Kojetína, poštovní poukázkou  

nebo bezhotovostně převodem  
z bankovního účtu na účet města Kojetína  

(číslo účtu 19-1883093339/0800 u ČS a. s.)

Platné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny  
na www stránkách města Kojetína a veškeré  
informace o výši poplatku a způsobu úhrady,  

můžete také získat na oddělení správy majetku 
finančního odboru města Kojetína 

tel.: 581277461-3

Finanční úřad v Přerově oznamuje,

že v úředních dnech 28. 3. a 30. 3. 2011  
od 8 do 17 hodin bude jeho zaměstnanci 

zabezpečen výběr daňových přiznání k daním 
z příjmů v prostorách MěÚ Kojetín, 

v zasedací místnosti v přízemí. 
(Budou k dispozici i formuláře daňových přiznání).

Lenka Rumplíková, FÚ v Přerově

Technis Kojetín s. r. o. 
hledá zájemce na obsazení 

pracovního místa plavčík 
na letním koupališti v Kojetíně 
od 1. června do 31. srpna 2011

Požadavky:
- absolvent školení a platného osvědčení 

kvalifikace plavčík v některém z akreditovaných 
školících  středisek MŠMT ČR,

- příp. kurs záchranářského minima,
- dokončené středoškolské vzdělání 

(minimální věk - 18 roků)
Zájemci se mohou hlásit na  
Technis Kojetín spol. s r. o.  

na tel.: 581 762 012, 581 762 778 
a dohodnout si termín vstupního pohovoru.

Vlastimil Psotka

- V souvislosti s tím, že se dotační 
tituly vyhlášené Státním fondem ži-
votního prostředí na ochranu před 
povodněmi netýkají zabránění pří-
valovým dešťům, začalo Město Ko-
jetín se samostatnými kroky a pří-
pravou studie a projektu k elimina-
ci nežádoucích jevů - přívalových 
dešťů - na severozápadním okraji 
Kojetína - podrobnosti ke všem 
protipovodňovým opatřením učině-
ným v posledním období v našem 
městě si přečtete v KZ 4/2011.
- Žádost o dotaci na další etapu 
regenerace sídliště Sever předal 
starosta města na Ministerstvu pro 

místní rozvoj v Praze 22. 2., týká se 
opravy Polní ulice a navazujících 
parkovišť.
- Do schránky umístěné na vstu-
pu do radnice je možné od 15. 2. 
2011 vhazovat své připomínky, ná-
měty a dotazy na starostu města, 
případně jiné funkcionáře Města 
Kojetín, týkající se všech oblastí 
života v našem městě. Na všech-
ny tyto připomínky budeme rea-
govat v co nejbližším termínu kro-
mě vulgárních a urážlivých textů.  
Cílem je zlepšení komunikace  
s občany i pružnější reakce na ak-
tuální dění a potřeby občanů naše-

ho města.
- Místostarostka našeho města se 
zúčastnila setkání představitelů 
měst a obcí, které proběhlo 14. 2. 
2011 v Novém Bydžově k proble-
matice sociálně nepřizpůsobivých 
občanů - text výzvy najdete v tomto 
čísle KZ.
- Magistrát města Přerova vyzval 
k podpoře řešení dopravní situace 
v Přerově okolní města, Město Ko-
jetín se k této výzvě připojilo a ob-
čané mají možnost podepsat petici 
umístěnou ve vestibulu kojetínské 
radnice.

Jiří Šírek

Ve zkratce

Pozvánka
Výroční členská schůze 

oddílu tenisu TJ Sokol Kojetín 
se koná ve středu 30. března od 18 hodin 

v sále Hotelu Pivovar v Kojetíně.
Účast všech členů a příznivců tenisu je nutná. 

Vladimír Berg , předseda oddílu
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Setkání měst a obcí v Novém Bydžově

1) Podporujeme poslankyni Iva-
nu Řápkovou v prosazování 
návrhů legislativních změn, tý-
kajících se řešení problemati-
ky sociálně nepřizpůsobivých,  
v následujících oblastech:
a) zvýšení vymahatelnosti dluhů
- legislativní ukotvení možnosti uza-
vřít dohodu o srážkách z dávek po-
moci v hmotné nouzi,
- legislativní ukotvení možnosti, aby 
dávky pomoci v hmotné nouzi podlé-
haly výkonu rozhodnutí (zachování 
existenčního minima),
- zveřejnění údaje o neplatiči na 
úřední desce správního orgánu,
b) zavedení sankce zákazu poby-
tu včetně definování pojmu „noční 
klid“,
c) prolomení mlčenlivosti pro orgány 
sociální péče za účelem následného 
získání informací pro účely vymože-
ní povinnosti v daňovém řízení,
d) zavedení registru přestupků.

2) Žádáme vládu, aby legislativně 
zakotvila možnost odejmutí jaké-
koli dávky ze sociálních systémů 
v případě jejich zřejmého zneuží-
vání.

3) Žádáme Vládu České republiky, 
aby se vážně zabývala kompeten-
cemi měst a obcí v péči o bčany 
cizích obcí, neboť města a obce, 
která mají na svém území mnoho 
občanů sociálně nepřizpůsobi-
vých bez trvalého pobytu nemají 
od státu žádnou kompenzaci v po-
době rozpočtového určení daní.  
I přestože tito občané čerpají veš-
keré veřejné služby, obec nemá 

možnost získat od státu příslušný 
podíl financí, i přestože jsou tyto 
skupiny významnou finanční zá-
těží. Ztráty měst činí miliony ko-
run, které od státu na péči o tyto 
občany nezískají.

4) Žádáme Vládu České republiky 
o optimalizaci Police České re-
publiky tak, aby nedocházelo ke 
snižování bezpečnosti našich ob-
čanů, jak je tomu nyní. Žádáme, 
aby stát zajistil občanům řádně 
platícím daně naplňování Ústav-
ního zákona č. 2/1993 Sb. Listiny 
základních práv a svobod, kon-
krétně v těchto bodech:
a) Článek 3, odst. 1: Základní práva  
a svobody se zaručují všem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, ja-
zyka, víry a náboženství, politického 
či jiného smýšlení, národního nebo 
sociálního původu, příslušnosti k ná-
rodnostní nebo etnické menšině, ma-
jetku, rodu nebo jiného postavení.
b) Článek 7, odst. 1: Nedotknutelnost 
osoby a jejího soukromí je zaručena.
c) Článek 10, odst. 2: Každý má prá-
vo na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a ro-
dinného života,
aby zajistila:
a) naplňování ustanovení zákona 
283/1991Sb., o Policii České re-
publiky, konkrétně v tomto bodě:  
§ 2, odst. 1: Policie plní tyto úkoly:  
chrání bezpečnost osob a majetku, 
spolupůsobí při zajišťování veřej-
ného pořádku, a byl-li porušen, činí 
opatření k jeho obnovení,
b) snížení administrativní zátěže Po-
lice ČR,

V Novém Bydžově, v tamním Ji-
ráskově divadle, se dne 14. úno-
ra 2011 setkali zástupci 48 měst  
(i Kojetín měl zde své zastoupení), 
které řeší problémy se sociálně ne-
přizpůsobivými občany. Na pozvání 
vedení Nového Bydžova přijeli, aby 
prezentovali své zkušenosti a návr-
hy řešení. 
Účast přijalo také několik poslanců 
v čele s Ivanou Řápkovou, která 
proslula ostrými výroky na adresu 
Romů v Chomutově, kde byla pri-
mátorkou. Tato poslankyně ODS 
připravuje několik legislativních 

úprav v oblasti zpřísnění 
sociálních dávek tak, aby 
byly přehledné, ohraniče-
né, tedy ne neomezené, 
kontrolovatelné a v přípa-
dě potřeby  odnímatelné. 
Je nespravedlivé, když 
sociální dávky exekuci 
nepodléhají, zatímco in-
validní a starobní důchody 
ano.
Cílem setkání bylo spojení sil  
a výzva samospráv směrem k vládě  
a zákonodárným orgánům. Výzva 
byla formou společného prohlášení, 

které jednotliví představitelé měst 
a obcí v průběhu konference měli 
možnost podepsat a ke kterému se 
i město Kojetín připojilo.

Ilona Kapounová

PROHLÁŠENÍ STAROSTŮ 
14. února 2011 v Novém Bydžově

c) omezení nepolicejních činností 
Police ČR,
d) 50% pracovního času každého 
policisty v terénu.

5) Žádáme Vládu České republiky, 
aby v úvahách o budoucí sociál-
ní reformě vzala v úvahu potře-
by města obcí a potřeby sociální 
práce ve městech a obcích, dále 
legislativně zakotvila povinnost 
státní správy poskytnout na po-
žádání informace a součinnost 
orgánům samosprávy, aby města 
a obce ČR mohly nadále vykoná-
vat péči o občany v nepříznivých 
sociálních situacích či chudobě  
a chránit jejich zdraví a majetek.

6) Žádáme vládu České repub-
liky o zajištění změn v loterijním 
zákoně, které umožní regula-
ci sociálně patologických jevů  
v městech a obcích spojených 
s gamblerstvím a zajistí transfe-
ry financí z výherních automa-
tů a terminálů do rozpočtů měst  
a obcí tak, aby obce mohly zajiš-
ťovat prevenci vzniku gambler-
ství, například využitím nástrojů 
daňové politiky.

Žádáme, aby Vláda České repub-
liky odpověděla na toto prohláše-
ní starostů a primátorů českých 
a moravských měst a obcí jed-
noznačným prohlášením ke kaž-
dému z bodů, jak na žádosti sta-
rostů a primátorů zareaguje, a to  
k rukám starosty Nového Bydžo-
va Pavla Loudy.
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Rozhovor se zastupitelem Města Kojetín Jaroslavem Minaříkem

English Corner
This is the time of year when  
I miss being in America the most. 
I lived in Colorado for three years 
and I was 2 hours from the lar-
gest ski area in the US (Vail Ski 
Resort). I had a season pass 
(which cost $350/6,000 Kč) and 
could go as often as I liked. One 
year I went 15 times. Vail is so 
big that a person can get lost 
on the mountain. To give you 
an idea here are the statistics: 
highest point - 3,527m, 193 ski 
runs, 31 ski lifts, and the longest 
ski run is 6.4 km. How is that for 
a great ski resort! Unfortunately 
there aren’t any ski areas in the 
Czech Republic that can com-
pare to that. I still love snowbo-
arding (much better than skiing), 
but I don’t go very often here.  
I guess I’m too spoiled to enjoy 
Czech ski areas. Maybe when 
my daughter is old enough we 
can go together and I will teach 
her to snowboard. Until then I’ll 
keep reminiscing about my ye-
ars in Colorado.

miss (mis) - chybit se
season pass (si:zn pa:s) - 
sezónní pas
as often as (æz ofn æz) - tak 
často jak
ski run (ski: ran) - sjezdovka
ski lift (ski: lift) - lyžařská 
lanovka
how is that for (hou iz Dæt fo:) 
- to je ale
unfortunately (an’fo:tSnitli) - 
bohužel
compare (kəm’peə:) - poro-
vnat
spoiled (spoild) - rozmazlený 
until then (an’til ) - do té doby
reminisce (,remi’nis) - vz-
pomínat 
Comparative adjectives:
large - larger - the largest
(velký - větší - největší)
long - longer - the longest
(dlouhý - delší - nejdelší)
good - better - the best
(dobrý- lepší - nejlepší)

Jay Davis

Dalšího ze zastupitelů Města Ko-
jetína, kterého vám v tomto čísle 
představíme, je Jaroslav Minařík, 
soukromě hospodařící rolník

I když to většina obyvatel jistě ví, 
přesto se vás zeptáme: za jakou 
stranu jste kandidoval do voleb?
Kandidoval jsem za KDU-ČSL. 

Co z volebního programu Vaší 
strany se promítlo i do programu 
zastupitelstva na toto volební ob-
dobí? Jaké jsou Vaše osobní pri-
ority, jež byste chtěl prezentovat 
na zasedáních zastupitelstva?
V tomto volebním období budu 
podporovat dlouhodobě plánované 
opravy cest v ulicích Polní a Marie 
Gardavské, na které se zatím kvůli 
financím nedostalo. Podobně pod-
pořím i úpravy chodníků, a to nejen 
na náměstí, ale i v okrajových  čás-
tech Kojetína. 
Další oblastí, jež mě zajímá, je bez-
pečnost občanů města - v koordina-
ci s oběma složkami policie je nutno 
zabránit především noční kriminali-
tě (podpalování popelnic, rozkopá-
vání dopravních značek apod.). 
Domnívám se také, že by měla být 
větší pozornost věnována míst-
ním částem Kojetína - Kovalovicím  
a Popůvkám, kam by mělo smě-
řovat více financí, než tomu bylo 
doposud, aby občané těchto částí 
neměli důvod k nespokojenosti.
Schvaluji také soudobý trend smě-
řující k rozvoji zájmu o národopis, 
u nás v Kojetíně se jedná o práci 
souboru Hanácká beseda Kojetín. 
Vzhledem ke své profesi soukromé-
ho zemědělce bych se rád - pokud 
to půjde - zasadil i to, aby se podpo-

rovala spolková činnost drobnocho-
vatelů, k jejichž činnosti mám blízko 
a jež se potýká s velkými problémy.

V minulém období jste byl čle-
nem komise pro životní prostře-
dí, jaké priority by si podle Vás 
měl Kojetín vytyčit v této oblas-
ti v nejbližších letech? S čím 
jste v otázce životního prostředí 
v Kojetíně spokojen, v čem nao-
pak vidíte ještě nedostatky?
Členem komise pro životní prostře-
dí jsem byl, ale protože jsem byl  
i členem rady, tak jsem neměl do-
statek času na práci v komisi. Mo-
mentálně jsem zůstal pouze v za-
stupitelstvu. Myslím si, že Kojetín 
věnuje dostatek péče pořádku ve 
městě díky fungujícímu sběrnému 
dvoru a rozsáhlé síti třídících kon-
tejnerů. 
Každé město by mělo chránit svoji 
zeleň - proto by se za stromy, kte-
ré byly vyvráceny vichřicí (např.  
u sokolovny nebo u hřbitova), nebo 
musely být vykáceny kvůli stáří, či 
bezpečnosti občanů, měly vysadit 
dva nové, aby za ně byla adekvátní 
náhrada. 
Rád bych také občany upozornil na 
akci MěÚ, kterou zaštiťuje Eliška 
Izsová. Akce spočívá ve vyhledává-
ní  historického stromu, který bude 
posléze navrhnut jako památko-
vá dřevina tohoto regionu. Do této 
akce by se podle mě mohlo zapojit 
kupříkladu také vaše gymnázium.

Ať se Vám Vaše plány podaří 
prosadit a děkujeme Vám za roz-
hovor.

Ptali se David Formánek  
a Roman Panáček, sexta GKJ

Jaroslav Minařík při podpisu slibu 
nového člena Zastupitestva Města 
Kojetína
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Výročí měsíce - Marie Gardavská (140. výročí narození)

Akad. malířka Marie Gardavská 
vyrůstala a umělecky dozrávala 
v době, která byla naplněna nadše-
ným zájmem o lidové umění. Uměl-
ci v něm hledali inspiraci a pouče-
ní.  Její cesta k umění však neby-
la snadná a přímá. Byla naplněna 
mnoha překážkami, nepochopením 
a protivenstvím.
Marie Gardavská se narodila 14. 
března 1871 v Kojetíně, jako jedi-
ná dcera rolníka Jana Gardavského  
a jeho manželky Marie, rozené Oře-
chovské. Narodila se a vyrůstala 
téměř na samém břehu řeky Hané 
a svými kořeny byla pevně spjata 
s rodným krajem a jeho lidem. Už 
v mládí plně zaujal její citlivou duši 
život hanáckého lidu, se všemi jeho 
svéráznými zvláštnostmi. Již v mlá-
dí projevovala neobyčejné nadání 
pro malířství.
Cestu k umění a k uměleckému 
vzdělávání si Marie Gardavská pro-
bojovávala velmi těžce. Její rolnic-
ký původ ji předurčoval jiné poslání. 
Mladá dívka si však touhu stát se 
malířkou nedala vzít. Na umělec-
kou dráhu se připravovala na Umě-
lecko - průmyslové škole v Praze, 
v ateliéru známého malíře Schika-
nedera. Za dalším zdokonalením 
odešla na Školu výtvarných umění 
do Mnichova.
Po studijních cestách se vrátila do 
Kojetína jako vyspělá a dokonale 
připravená malířka, která výtvar-
nému umění zasvětila ve své tiché 
pracovně celý život. Svůj vztah 
k rodné Hané vyjádřila nejen štět-
cem, ale také lyrickými verši:
„Otcovská půdo, Hanácko mé dra-
hé, rodinný ráji, domovino má ...“
zpívá ve své básni „Rodné Hané“.

Štětcem pak Marie Gardavská za-
chytila život hanáckého lidu se vše-
mi jeho zvláštnostmi, rázovitými 
postavami, zvyky a obyčeji. Stará 
Haná jí mizela před očima, což do-
kumentárně zachytila ve svém díle.
Ateliér akad. malířky Marie Gardav-
ské byl umístěn v zahrádce plné 
květin, v domku č. 805 v Olomoucké 
ulici v Kojetíně - dům je dnes ozna-
čen pamětní deskou. Po návratu do 
Kojetína věnovala svůj život umění, 
rodné Hané a Kojetínu. Nejraději 
malovala Hanáky a Hanačky v je-
jich překrásném, bohatě vyšívaném 
kroji. Rázovitý kroj Hanáka s čer-
venicemi, kožuch či pracovní oděv, 
dovedla zachytit svítivými barvami. 
Obrázek hanáckého děvčete s prs-
tem u úst upoutá svou roztomilostí, 
stařéček s faječkou či pokuřující, 
pantátovskou bezprostředností.
Akad. malířka Marie Gardavská 
svými obrazy dokumentovala a pro 
další generace zachovala zvyky 
a obyčeje Hané v průběhu celého 
roku. Ať to byla koleda či mrskut, 
křest nebo pohřeb, námluvy či svat-
ba, práce na poli, v zahradě, ve sta-
vení, život sváteční či všední, smut-
ný nebo veselý, to vše jí bylo nevy-
čerpatelným zdrojem inspirace.
Nejen Haná však inspirovala Marii 
Gardavskou. Za náměty zajížděla 
také na Valašsko a Slovácko, na 
Rusavu a do jiných oblastí s náro-
dopisnými zvláštnostmi. Obyvate-
lé těchto krajů svými zvláštnostmi 
upoutali její pozornost a umělecky 
citlivé oko.
Své umělecké dojmy ztvárnila Ma-
rie Gardavská nejen v rozměrných 
plátnech, ale uložila je také v drob-
ných pohlednicích. Tato umělecká 
dílka vtipně a věrně zobrazila život 
lidu ve svérázných moravských re-
gionech. Dříve tak oblíbené pohled-
nice vydávalo Prombergerovo na-
kladatelství v Olomouci. Také ony 
patří k uměleckému odkazu akad. 
mal. Marie Gardavská.
Akad. malířka Marie Gardavská 
vynikala také v portrétu. Vytvoři-
la řadu vynikajících podobizen, ze 
kterých vyzařuje duch zpodobněné 
osoby. Méně známé jsou obrazy 
s náboženskou tématikou, Ježíš-
ka s dětsky rozzářenýma očima. 
Vznešenou Madonu s láskyplným, 
starostlivým výrazem ve tváři může 

namalovat jenom ten, kdo sám je 
citlivý k lidem a k jejich starostem.
Zátiší Marie Gardavské nesou pe-
čeť její skromné, ušlechtilé povahy. 
Technikou její práce byl akvarel. 
Docílila v něm vrcholné dokonalos-
ti v účinnosti koloritu a působivosti 
výrazu.
Dílo akad. mal. Marie Gardavské 
je apoteózou mizející staré Hané. 
Čtenáři se setkávali s jejím dílem 
v různých časopisech, diváci pak 
na výstavách v Praze, v Brně, v Ko-
jetíně a v dalších městech.
Umělecká pouť akad. malířky Marie 
Gardavské byla ukončena 6. červ-
na 1937. Po dlouhé a těžké nemo-
ci malířka umírá ve věku 66 roků. 
Smrt násilně vyrvala štětec z její 
ruky. S umělkyní se přišli 9. června 
1937 rozloučit obyvatelé Kojetína 
a celého širokého okolí. Se svou 
malířkou se rozloučili také Hanáci  
v krojích. Rodné město Kojetín, je-
hož byla čestnou občankou, věno-
valo na rakev vavřínový věnec. Žá-
kyně kojetínských škol v hanáckém 
kroji, se rozloučily věncem klasů  
a polního kvítí. 
Akad. malířka Marie Gardavská je 
uložena v rodné zemi na kojetín-
ském  městském hřbitově.
Svým dílem, svými obrazy, žije Ma-
rie Gardavská mezi Hanáky dále. 
Její obrazy zdobí byty  mnoha rodin 
kojetínských občanů, jsou uloženy 
nejen v kojetínském muzeu, ale 
také v jiných muzeích a galeriích 
regionu. Jejím jménem je pojmeno-
vána kojetínská ulice. 
Pokloňme se při příležitosti 140. 
výročí narození památce malířky 
Hané. Položme na její hrob na ko-
jetínském hřbitově malou kytičku. 
Rodná země jí byla vším!

František Řezáč
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Rubrika zdraví - 2. díl Schwin Cycling
…tréninková kola 
závodníků Tour de France
Co znamená Schwinn cycling? 
Jedná se o stejné „ježdění na 
kole v tělocvičně“ jako při Spin-
ningu? Mohu při něm zhubnout, 
zlepšit kondici?
 
…z historie 
Americký cyklista Johnatan Gol-
dberg se rozhodl na svůj velký 
závod trénovat v tělocvičně, za-
čal jezdit na pevně ukotveném 
kole v rytmu svižné hudby, aby 
neztratil tempo. Psal se rok 1965  
a světlo světa spatřilo první speci-
ální kolo značky Schwinn. Ježdění 
na nepohyblivém kole začalo být 
hitem. Postupně vzniklo několik 
menších uskupení: Schwinn cyc-
ling, Spinning a další. Název Spin-
ning je sice známější, ale Schwinn 
cycling nabízí skutečně efektiv-
ní program pro tvarování posta-
vy a budování fyzické kondice.  

…Schwinn cycling
Ať je venku jakékoliv počasí, ať je 
vám dvacet nebo šedesát let, po-
každé je to sport právě pro vás. 
Možná namítnete, proč jezdit na 
kole v tělocvičně, když je možné 
vyjet do přírody. Obyčejné kolo vám 
totiž nenabídne jednu velmi důleži-
tou službu, a tou je možnost volit si 
obtížnost terénu. A navíc, po celou 
dobu jízdy na kole značky Schwinn 
vám bude měřena tepová frekven-
ce. K čemu je to dobré? Tepová 
frekvence udává počet tepů srdce 
během jedné minuty a přesně vy-
povídá o zatížení organismu při 
sportu, v našem případě o intenzitě 
naší jízdy na kole. Zlepšit si fyzic-
kou kondici nebo zhubnout podléhá 
jistým pravidlům. Jinak můžete na 
kole ujet množství kilometrů a ty se 
přesto na postavě a zdatnosti až 
tak neprojeví. 

„Při nízké intenzitě zátěže spálí-
te 32 % sacharidů a 68 % tuků, 
naopak při vysoké intenzitě 
zátěže spálíte 65 % sacharidů  
a 30 % tuků. Z tohoto je jasně vi-
dět, že pro hubnutí je jednoznač-
ně vhodná dlouhá jízda při nižší 
zátěži,“ uvádí paní Leona Deuts-
chelová, majitelka Relax centra Ko-

jetín, která vlastní certifikát instruk-
tora Schwinn cyclingu, stejně jako 
všichni trenéři centra. 

Schwinn cycling nabízí několik 
různých jízdních stylů, které se 
od sebe liší tempem, ve kterém na 
kole pošlapete. Intenzita jízdy vy-
chází právě z tepové frekvence:

- Pro hubnutí pojedete v tepo-
vé frekvenci 65 - 75 % maximální 
tepové frekvence (MaxTF). Cílem 
je redukce hmotnosti, spalování 
tuků, budování základní vytrvalosti, 
redukce stresu a napětí. 

- Pokud si budete chtít zlep-
šit kondici, připravte se na jízdu  
v tepové frekvenci 75 - 85 % Max-
TF. Rozvíjí se přitom kardiovasku-
lární systém, zvyšuje se úroveň vý-
konnosti, rozvíjí se metabolismus. 

- Můžete zkusit i náročnější jízdní 
styly. Budou se pohybovat v tepo-
vé frekvenci mezi 65 - 85 % MaxTF. 
Jde o kombinaci výše uvedených 
typů, tedy o nepravidelné proklá-
dání úseků různé intenzity (6 min. 
na zátěžový interval 85 % MaxTF  
a 3 min. na odpočinkový interval  
65 % MaxTF).

- HILL (kopec) je označení pro 
další typ jízdy na kole Schwinn. 
Budete při něm šlapat proti zátěži, 
tedy úplně jako do skutečného kop-
ce. 

- Pro zdatné sportovce nebo atle-
ty je k dispozici náročný program, 
který nese pojmenování „závod“ či 
„trénink“. Tepová frekvence se po-
hybuje kolem 80 - 90 % MaxTF! 

Výhodou Schwinn cyclingu tedy 
je: absolutní kontrola nad rychlostí 
svého tepu (což ocení zejména se-
nioři), možnost zvolit si podle své 
fyzické zdatnosti  styl a tempo jíz-
dy, příjemná rytmické hudba, která 
pomáhá držet tempo a rozptyluje 
případné myšlenky na to, že už ne-
můžeme. 

Chcete si spočítat svou maximál-
ní tepovou frekvenci, od které se 
trénink odvíjí? 
Zadejte svá data do tohoto vzor-
ce: Muži: MaxTF = 220 - věk, 
Ženy: MaxTF = 226 - věk. Hod-
nota odpovídá maximální in-
tenzitě, kterou je organismus 
schopen při zátěži dosáhnout.  

Co nezapome-
nout na hodinu 
Schwinn cyclin-
gu
„Pokud se rozhod-
nete hodinu v Re-
lax centru Kojetín 
absolvovat, ne-
zapomeňte obuv 
s pevnou podráž-

kou, pohodlné oblečení, láhev s pi-
tím, ručník na otírání potu a strávíte  
šedesát minut v dobré náladě  
u zábavného sportování. Ovšem 
dlouhodobé a pravidelné cvičení je 
určitě efektivnější,“ uzavírá Leona 
Deutschelová. 

Přijďte si na kole do Relax cent-
rum zajezdit i vy! 

Leona Deutschelová,
rehabilitační Relax centrum Kojetín

Hodina Schwinn cyclingu, zdroj: Relax centrum
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Monika Paličková,  studentka GKJ

1. Myslím, že v Kojetíně máme 
mnoho kulturních akcí, kterých se 
mohou zúčastnit jak místní, tak  
i lidé z okolí. Pro turisty jako tako-
vé ale budou zajisté nejzajímavější 
každoroční hody v létě. Takže bych 
je asi pozvala na tuto akci.
2. Určitě ano. Už se mi to i jednou 
stalo, tak doufám, že jsem poradila 
dobře a  pán mě neproklínal.

Vladimíra Vránová, učitelka ZŠ

1. Kojetín je zajímavé město. Je 
zde nejstarší Tora a židovská syna-
goga. Rozhodně je tím zajímavé. Je 
to malé městečko, kde se nachází 
krásné mokřady př. Cholerák, kde 
můžeme vidět volavky. 
2. Dokázala bych se dorozumět, 
v německém jazyce trošku ano. 

Marie Němečková, učitelka ZŠ

1. Určitě. Doporučila bych ži-
dovský hřbitov a synagogu. 
A pozvala bych je na  kultur-
ní akce - divadelní  přehlídka 
a hody. 
2. Asi v německém jazyce a ve zna-
kové řeči, kterou studuji. 

Pavel Navrátil, učitel ZŠ

1. Ne, do Kojetína bych se nevydal. 
Myslím, že pro turisty není zajímavé.
2. Myslím si že ne, možná snad je-
nom česky, popř. rukama a noha-
ma.  

Pavla Junaštíková, prodavačka

1. Ne, mě osobně tu nic nezaujalo.
2. No, mám ruce a nohy. 

Marcela Fedorová, uklízečka

1. Podle mého názoru si myslím,  
že je zde málo kulturního vyžití.
2. Cizinci bych poradit dokázala - 
rukama nohama. 

Došlo do redakce
 3. ročník Sousedského 
bálu v Uhřičicích

V sobotu 5. února 2011 pořádal 
v Uhřičicích Junák - svaz skautů 
a skautek 3. ročník Sousedského 
bálu, který se konal v místním kul-
turním domě. K tanci a poslechu 
hrála kapela DUO SUNSET, kte-
rá tanečníky nezklamala a zvedla 
všechny ze židlí.
Letos byl připravený pestrý pro-
gram, nechyběla ani taneční vy-
stoupení. První se konalo ve 22.30 
hodin a návštěvníci plesu tak moh-
li zhlédnout choreografii na pí-
seň Waka, Waka, kterou secvičila 

místní děvčata. Další vystoupení 
se konalo těsně před tombolou  
a neslo název  Poupata po 25 letech.  
O tom, že vystupující dívky měly 
obrovský úspěch svědčí bouřlivý 
potlesk a také následný přídavek. 
Na závěr celého bálu byla zopa-
kována opět píseň „Waka, Waka“  

a strhla nejen vystupující, ale téměř 
všechny návštěvníky bálu. Všichni 
si vyzkoušeli choreografii tohoto 
tance. Po celou dobu akce bylo za-
jištěné bohaté občerstvení. Děku-
jeme všem sponzorům za přispění 
a hlavně všem zúčastněným.               

Marie Šestořádová

Anketa
Anketní otázky měsíce března, na které se ptaly Lenka Černá 

a Lucie Zajacová z 2. ročníku Gymnázia Kojetín zněly:
 1. Myslíte si, že město Kojetín je pro turisty něčím zajímavé? Nabízí něco pro turisty? Jestliže ano, 
     co  byste jim doporučil(a)?
2. Dokázal(a) byste cizinci, který by zabloudil, poradit v cizím jazyce?
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Došlo do redakce

Kdy?
 ve čtvrtek 

24. března 2011
 od 9 do 15 hodin

Kde?
MŠ Hanusíkova 10

MŠ Masarykovo náměstí 52
Kojetín

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
MŠ KOJETÍN

Všichni jste srdečně zváni!

Program: 

- v 10 hodin mohou všichni 
návštěvníci zhlédnout 
v obou budovách mateřské 
školy maňáskové divadélko.

- v MŠ Hanusíkova v dopoledních 
hodinách bude připravena 
výtvarná dílna, kde si děti za 
pomoci svých rodičů mohou 
vyrobit malé překvapení.

ZÁPIS 
Do matEŘskÉ ŠkolY 

pro Školní rok 
2011/2012

se bude konat 
ve čtvrtek 21. dubna 2011

od 10 do 15 hodin
v budově mŠ kojetín, hanusíkova 10

Přijďte s dětmi!

S sebou si přineste: 
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je pro děti, 
 které nastoupí do MŠ od září  2011 

MŠ nabízí:

- saunování a rehabilitační cvičení,
- předplavecký výcvik,

- rozšířenou TV a vycházky do přírody,
- tvořivé práce v keramické dílně,

- výuku anglického jazyka,
- kulturní pořady,

- dopravní výchovu na dopravním hřišti...

Těší se kolektiv učitelek MŠ Kojetín

Mateřská škola Kojetín
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Mateřská škola Kojetín
Únor v Mateřské škole 
Kojetín

Koncem dlouhé zimy se už sice 
každý těší na jaro s jeho teplými slu-
nečními paprsky, ale my jsme zatím 
neměli ani čas o tom přemýšlet.
V obou mateřských školách jsme 
opět po návratu z jarních prázdnin 
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou 
pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky. V pondělí 14. února 2011 

za námi přijelo maňáskové diva-
délko z Olomouce s pohádkovým 
představením „Zimní radovánky 
veverky Zrzečky“.
Byla to veselá pohádka o veverce 
Zrzečce, která zažívá s kamarády 
zimní radovánky stejně jako děti. 
Jezdí na saních, staví sněhuláka, 
kouluje se…
Všichni se ale asi nejvíc těšili na 22. 
únor 2011, kdy proběhl na obou MŠ 

karneval, který je na konci února již 
u nás tradiční akcí. Děti si za pomo-
ci učitelek vyzdobily třídy, oblékly 
se do svých připravených masek  
a karneval mohl vypuknout.V kaž-
dé třídě byly připraveny zábavné 
soutěže, takže po úvodním reji ma-
sek jsme prošli postupně všechny 
stanoviště s připravenými úkoly: 
skákání v pytli, prolézání strašidel-
ným pytlem, chytání rybiček na udi-
ci, myší závod… V závěru jsme si 
společně zatancovali a protože byli 
všichni šikovní, každý dostal diplom 
a nějakou dobrůtku.
A co nás čeká v březnu? Navští-
víme sál Sokolovny Kojetín, kde 
děti zhlédnou pohádku o Sněhurce 
a sedmi trpaslících v podání Divadla 
Koráb z Brna v rámci Divadelního 
Kojetína 2011. Připravujeme také 
„Den otevřených dveří“,  který se 
bude konat 24. března 2011 v obou 
budovách mateřské školy.
Zápis do Mateřské školy Kojetín se 
bude konat 21. dubna 2011, infor-
mace viz strana 9 a také na našich 
webových stránkách.
Letošní zima byla na sníh štědrá, 
ale my už doufáme, že se s námi 
pomalu rozloučí a konečně se  
o slovo přihlásí jaro. Takže všem 
přejeme slunečné první jarní dny.

vedení MŠ Kojetín

Karneval v MŠ Hanusíkova ulice
- oddělení Koťátek

Karneval v MŠ Hanusíkova ulice
- oddělení Sluníček

Karneval v MŠ Hanusíkova ulice
 - oddělení Pastelek

Karneval v MŠ Masarykovo nám.

Karneval v MŠ Hanusíkova ulice
- oddělení SrdíčekKarneval v MŠ Masarykovo nám. Karneval v MŠ Masarykovo nám.

Karneval v MŠ Masarykovo nám.
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Základní škola nám. Míru Kojetín

Zápis

Tradičně první týden v únoru se na 
kojetínských školách otevřely dve-
ře budoucím žáčkům prvních tříd. 
V doprovodu rodičů přišla řada dětí 
i na naši školu. Po uzavření zápisu 
ve čtvrtek odpoledne bylo zřejmé, 
že 1. září 2011 otevřeme u nás dvě 
první třídy. Chceme tímto poděko-
vat všem, kteří o naši školu projevili 

Projekt

Aktivity školy v rámci projektu „Dve-
ře do 21. století“ pokračovaly pre-
ventivním programem určeným pro 
žáky našich sedmých tříd. Skupina 
pod vedením Jiřího Beníška, lekto-
ra z Českých Budějovic, pronikala 
do hlubin žákovských duší a sondo-
vala, jak se vzájemně vnímají mezi 
sebou. Výstupy tohoto setkání po-
slouží nejen žákům, ale i celé ško-
le při řešení některých konfliktních 
situací. Druhou část setkání si třídy 
(současné šesté a sedmé) odbudou 
v prosinci tohoto roku. Věříme, že si 
do života, nejen školního, odnesou 
příjemný pocit poznání sama sebe. 

Přivítáme každou možnost, která 
nám dá do rukou účelné nástroje, 
které posunou řešení kolizí ve škole 
směrem ke krokům vedoucím k je-
jich odstranění.
Poděkování patří také našemu part-
nerovi, DDM Kojetín, který poskytl 
vhodné prostory pro tento netradič-
ní program. Ve škole nemáme po-
třebné volné zázemí. Stejný podíl 
na prozatímním hladkém průběhu 
mají třídní učitelky.
Další akcí, která se uskutečnila 
v úterý 15. února 2011, byla prak-
tická ukázka počítačového pro-
gramu, který dává možnost tvorby 
elektronických učebních materiálů 
(učebnic, pracovních listů) i jejich 
převedení do testovacího režimu, 

zájem, ale neméně i všem našim 
učitelkám, které připravily příjem-
né prostředí, i dalším učitelům za-
pojeným do slavnostní chvíle pro 
nejmenší. Do týmu organizátorů 
patřily i žákyně devátých tříd zajiš-
ťující nezbytný servis a doprovod. 
Na dokreslení zveřejňujeme několik 
záběrů ze zápisu.
Budoucím prvňáčkům přejeme pří-
jemné prožití posledních měsíců 
před nástupem do školy. Rodiče 

budou v červnu pozváni na informa-
tivní schůzku nezbytnou pro hladký 
přechod na základní školu.

Zdeněk Šípek

ve kterém si mohou učitelé ověřit 
dovednosti a znalosti žáků nejen 
ve škole, ale také doma (přes inter-
net). Zástupce dodavatelské firmy 
předvedl přítomným učitelům, co  
a jak tento produkt umí zvládnout. 
Máme připravenu i „třešinku na dor-
tu“ - bezdrátové připojení k interne-
tu ve všech učebnách školy. Učitelé 
i žáci tak budou mít možnost využít 
moderní pomůcky na libovolném 
místě bez omezení dostupnosti. 
Nastavení vlastního systému bude 
plně zabezpečeno proti zneužití. 
Neustále hledáme cesty k rozší-
ření zázemí pro celkovou podporu  
a zpestření výuky. 

vedení školy
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Jedete lyžovat?
Potřebujete půjčit 

lyžařskou nebo 
snowboardovou

 výzbroj?

SRPŠ 
při ZŠ náměstí 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

Základní škola nám. Míru Kojetín
Ze školních akcí

Tanečnice

fotografie z Abraka muziky 
pořídila Jitka Juračková 

a „Tanečnice“  ze školní družiny 
vyfotografovala Lucie Krejsová

Abraka muzikaAbraka muzika

Abraka muzika

Abraka muzikaAbraka muzika

Gymnázium Kojetín

Bezpečná láska nejen 
na Valentýna

Koupili jste si v pondělí 14. února 
2011 od studentů gymnázia va-
lentýnské přáníčko se symbolem 
Labestry? Pokud ano, pak ne-
jenže jste získali navíc informač-
ní letáček (popř. i prezervativ), 
ale i pocit, že jste přispěli celkově 
částkou 3.100 Kč na informační  
a osvětovou kampaň Labestra - Lás-
ka beze strachu, jež přináší informa-
ce z oblasti výchovy k sexuálnímu 
a reprodukčnímu zdraví a partner-
ským vztahům včetně prevence rizi-
kového chování. Finanční prostřed-
ky získané ze sbírky Společnost pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu 
využívá na bezplatné anonymní po-

radenství, výchovu a vzdělávání pe-
dagogů, studentů, zaměstnanců so-
ciálních ústavů, nelékařských zdra-
votnických pracovníků i široké veřej-
nosti, na pomoc školám v sexuální 
výchově i výchově k partnerským 
vztahům, na vytváření vzdělávacích 
materiálů včetně www stránek a dal-
ší související aktivity. 
Letos se do 2. ročníku akce zapojilo 
647 škol, mezi nimi i naše gymná-
zium. Tématem tentokrát bylo Ne-
bezpečí ve vlastních genech, zamě-
řené na genetické mutace zvyšující 
srážlivost krve, ale i na chlamydiové 
nákazy, prevenci některých nádorů 
a dnes už často podceňované riziko 
HIV. 
Bližší informace o akci, bezpečném 
sexuálním chování i Společnosti pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu 

najdete na www.planovanirodiny.cz. 
Děkujeme všem, kteří se na akci 
podíleli - žákům i štědrým přispěva-
telům, a úplně všem přejeme život 
plný lásky beze strachu.

-em-
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Gymnázium Kojetín
I. Mistrovství Gymnázia 
Kojetín

Ve čtvrtek 3. února 2011 se v tělo-
cvičně TJ Chropyně, v herně stol-
ního tenisu, konalo I. Mistrovství 
Gymnázia Kojetín ve stolním tenise, 
pořádané Žákovským parlamentem 
Gymnázia Kojetín. Zúčastnilo se 25 
studentů gymnázia a 3 kantoři, kteří 
se taktéž aktivně zapojili do hry.
V hlavním kole soutěže obsadil první 
místo Jan Šírek, druhé místo obsadil 
favorit Jan Jášek a krásné třetí mís-
to získal Martin Kubalík. V kole pora-
žených se na první místo probojoval 
Jan Třasoň, na druhé místo se do-
stal Lukáš Jordak a třetí místo obsa-
dil Jakub Přikryl. Za nejlepší hráčku 

turnaje byla vyhodnocena Daniela 
Hostašová, která se jako jediná z dí-
vek dostala do vítězné větve.
Jménem Žákovského parlamentu 
GKJ bych chtěl poděkovat všem 
hráčům za účast a v neposlední řadě 
také osobám, bez jejichž pomoci by 
nebylo možné turnaj zorganizovat. 
Děkuji také Městu Chropyně, TJ 

Chropyně za bezplatné poskytnutí 
prostor herny stolního tenisu, oddílu 
stolního tenisu TJ Chropyně, jme-
novitě Ivetě Brandejsové a Lukáši 
Brandejsovi za pomoc při organi-
zaci. Nesmím zapomenout také na 
sponzory turnaje, kterým tímto dě-
kujeme!
                                                                   

Česká nemocnice
na úpatí Čhogo-Lungma

V úterý 15. února 2011 se na koje-
tínském gymnáziu uskutečnila be-
seda o české nemocnici v Baltistá-
nu, na které nás Vítězslav Dokoupil  
a Dina Štěrbová seznámili s projek-
tem Czech hospital.
Úvodní film nás přenesl do prostře-
dí, ve kterém byla česká nemocnice 
zbudována. Autoři nám vysvětlili, že 
Baltistán je Pákistánem spravova-
né území, které je vklíněno mezi 
Čínu a část Kašmíru spravovanou 
Indií, a zahrnuje Range Karako-
rum, jehož nejvyšším vrcholem je 
K2. Baltiové jsou etnikum žijící na 
tomto území. Život Baltiů je kromě 
těžkých přírodních podmínek trva-
le komplikovaný i složitou politickou 
situací, kterou způsobuje tzv. Linie 
příměří mezi rozdělenými částmi 
Kašmíru. Baltiové žijí v podmínkách 
často připomínajících středověk  
a v zimě bývají i několik měsíců úplně 
odříznuti od světa.
Samotný projekt začala dvojice Ví-
tězslav Dokoupil a Dina Štěrbová 
realizovat rok po ničivém zemětřese-
ní, které Pákistán zasáhlo. Pro svůj 
projekt si vybrali vesnici Arandu, což 
je nejvýše položená vesnice v jed-
nom z nejodlehlejších údolí na úpatí 
ledovce Čhogo-Lungma. Její oby-
vatele dobře znali ze svých cest do 
Himalájí. Nemocnici i s vybavením  
a léky bylo nutno dopravit do Pákistá-

nu - po složitém, ale nakonec úspěš-
ném boji s byrokracií vedla cesta 
po Karakorum Highway do Skardu, 
horním toku Indu a v poslední fázi za 
pomoci džípů a místních obyvatel ko-
nečně do vesničky Arandu. V Arandu 
se jim podařilo nemocnici postavit, 
zprovoznit a díky delegaci doktorů, 
která se přijela na projekt podívat, 
také ošetřit obyvatele. Doktoři ale od-
jeli a vyvstala otázka, kdo bude ne-
mocnici provozovat, protože nikdo z 
vesničanů se v léčení nevyzná. Proto 
Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil zalo-
žili sdružení Czech hospital, které za-
jišťuje chod nemocnice a dodávání 
léků. 
Postupně vytvářejí i ostatní základní 
podmínky pro to, aby se vesnice vy-
manila ze středověkého způsobu ži-
vota. Základem projektu je vedle vy-
řešení problému dostatku pitné vody, 
a tím zajištění hygieny, i likvidace 
nejrůznějších parazitóz a základních, 
medicínsky dávno vyřešených pro-
blémů, pečují i o zlepšení základní-
ho školství, energetické nezávislosti 
nemocnice, zajištění schopného per-
sonálu z řad domorodců a položení 
základů jeepové záchranné služby. 
Neodmyslitelná je i osvěta týkající 
se mnoha aspektů zdejšího života, 
jako je např. výživa, otázka posta-
vení ženy, dítěte, plánování rodiny, 
rozumná likvidace odpadků a mnoho 
dalších věcí.
Je obdivuhodné, s jakým úsilím se 
Dina Štěrbová a Víťa Dokoupil pus-
tili do pomoci vesničanům. Díky nim 

je projekt české nemocnice ve ves-
nici Arandu jednou z opravdu mála 
funkčních nemocnic v Himalájích. 
Jsme rádi, že naše škola poskyt-
la jejím zakladatelům možnost se-
známit nás s touto problematikou, 
a doufáme, že se najde hodně lidí 
ochotných pomoci v jejich snaze  
o plnohodnotnější život Baltiů.

Kristýna Michalíková, sexta GKJ

  Radek Vitík
tajemník Žákovského parlamentu

GYmnÁZIUm 
koJEtín,

svat. čecha 683,

ve školním roce 2011/2012 
otevírá:

- 1 třídu žáků 
čtyřletého studijního oboru

 

- 1 třídu žáků 
osmiletého studijního oboru

Termín 
přijímacích zkoušek:  

26. 4., 27. 4. a 28. 4. 2011

Informace o přijímacím řízení 
včetně přihlášky  

ke studiu naleznete na:
www.gkj.cz

Kontakty: 
tel: 581 70 53 33, 
e-mail: gkj@gkj.cz 
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Gymnázium Kojetín
Nemocnice 
na kraji světa

V úterý 15. února 2011 proběhla 
na naší škole beseda na téma „Ne-
mocnice na kraji světa“ - součást 
projektu Czech hospital, jehož ga-
ranty jsou  Dina Štěrbová a Vítěz-
slav Dokoupil. Krajem světa se ro-
zumí vysokohorské končiny sever-
ního Pákistánu, kam se oba hlavní 
protagonisté vypravili před pěti 
lety, kdy tuto oblast postihlo ničivé 
zemětřesení. Olomoučtí horolezci 
měli nemocnici do hor jen dopravit  
a postavit, nakonec ji i provozují. Pro 
tyto účely založili občanské sdruže-
ní Czech hospital, jehož jedinými 
členy jsou právě oni dva (důvodem 
je minimalizace nákladů spojených  
s provozem nadace). Cesty do Kar-
akorumu si hradí z vlastních úspor. 

Z rodinných účtů i peněz od dárců 
se jim v Arandu podařilo mimo jiné 
zajistit dispenzáře, který vydává 
léky, nebo zdravotní sestru, která 
do oblasti dochází. Od loňského 
léta mají Baltiové, obyvatelé této 
oblasti, k dispozici také dva džípy, 
které fungují jako první horské zá-
chranky v dolině Braldu a Arandu.
Beseda pro žáky gymnázia se kona-
la od půl druhé odpoledne, občané 
Kojetína měli možnost diskutovat s 

Dinou Štěrbovou a Vítězslavem 
Dokoupilem od 17 hodin. V prvním 
patře GKJ byla nainstalována vý-
stava fotografií dokumentující krásu 
i nebezpečí velehor. Pro veřejnost 
bude výstava otevřena i v Galerii 
VIC, a to od 8. března do 25. břez-
na 2011.

Vendula Karhánková, 
Tereza Indráková

GKJ, sexta

Studentům gymnázia jsme se v souvislosti s besedou zeptaly:

1. Líbila se vám tato beseda? Čím vás nejvíce zaujala?
2. Znáte nějaké charitativní akce naší školy? Přispíváte na ně?
3. Přispíváte na charitu jiným způsobem než prostřednictvím naší školy?
4. Jaký máte obecně názor na charitativní činnost?

Klára Horáková, V5
1. Ano, líbila se mi 
a nejvíce mě za-
ujalo zachránění 
malého dítěte.
2 Ano znám, při-
spívám na adopci 
dítěte z Afriky.
3. Jiným způsobem 
ne.

4. Je dobře, že jim můžeme něja-
kým způsobem pomoci.

Vendula Hajdová, V7
1. Ano, líbila. Nejví-
ce se mi líbila videa 
a reportáže.
2. Ano, například 
srdíčkové dny, 
stužky…
3. Přispívám za-
koupením drob-
ných upomínko-

vých předmětů.
4. Ráda bych, aby se na naší škole 
uspořádaly nějaké další besedy.

Radek Vítík, 2. ročník
1. Líbila, protože je 
to velice zajímavý 
projekt. Hlavně mě 
zaujalo, že se sami 
rozhodli něco tako-
vého uspořádat.
2. Vrškobraní, sr-
díčkové dny…
3. Přispívám posí-

láním DMSek.
4. Je dobře, že se lidé zapojují a po-
máhají těm, kteří to potřebují.

Ondřej Kurfürst, V7
1. Ano, líbil se mi 
zajímavý způsob 
podání přednášejí-
cích.
2. Ano, každým ro-
kem přispívám za-
koupením srdíček.
3. Ne, nepřispí-
vám. 

4. Moc těmto akcím mimo školu ne-
věřím.

Barbora Štulajterová, V6
1 Zaujalo mě, že 
se jen tak z ničeho 
nic rozhodli pomá-
hat.
2. Ano, například 
srdíčkové dny, vrš-
kobraní a adopce 
na dálku. Ale sama 
na ně moc nepři-

spívám. 
3. Jednou jsem poslala smsku, kte-
rá směřovala na charitativní účely. 
4. Myslím, že je to dobrý způsob. 
Když můžou lidé pomáhat, tak by 
měli.

Vojtěch Pavlík, 3. ročník
1. Líbila se mi  
a nejvíce mě zaujal 
zápal, s nímž dělají 
svoji dobrovolnou 
práci v Pákistánu.
2. Ano, znám jich 
více, například sr-
díčkové dny nebo 
stužky… Pravidel-

ně přispívám, ale pouze sběrem 
vršků.
3. Já osobně přispívám pouze v pro-
středí školy, ale naše rodina dává 
pravidelně oblečení na charitu.
4. Je to dobrý způsob pomoci.
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DDM Kojetín informuje
Výprava do jeskyně
O pololetních prázdninách jsme 
s dětmi navštívili Zbrašovské ara-
gonitové jeskyně v Teplicích nad 
Bečvou.  Prohlídku jeskyně, jízdu 
vlakem i řádění ve sněhu si děti 
moc užily.  Celá akce byla zakon-
čena na „domečku“, kde si děti 
zaskákaly na trampolíně a zahrály 
společenské hry.

-ep-

Zimní tábor 
O jarních prázdninách v týdnu 
od 5. do 12. února 2011 jsme strá-
vili příjemný pobyt na horách v Kou-
tech nad Desnou.
Účastníci měli možnost využít výu-
ky lyžování a snowboardingu. 
Pro děti byly připraveny hry a kar-
neval na lyžích.

-jh-

Výlet do Bonga
Ve čtvrtek 10. února 2011 jsme  na-
vštívili zábavní park Bongo v Brně. 
V hale se nacházelo spoustu atrak-
cí, které nabízely nezapomenutelné 
zážitky pro děti. Každá z nich přitom 
představovala jiný světadíl nebo 
zemi.  Děti si vyzkoušely bungee 
trampolínu, horolezeckou stěnu, 
skákací hrad, klouzačku s balónky, 
vulkán se skluzavkou aj.          - po-

Rodinné oddechové 
hry

Připravili jsme pro vás - pro dvou-
členné týmy z Kojetína, Popůvek  
a Kovalovic (dospělý a dítě) jednot-
livé aktivní dny. Týmy jsou složeny 
z dospělé osoby - rodič nebo pra-
rodič nebo jiný rodinný příslušník 
starší 18 let + dítě od 0 do 15 let 
(včetně). Na jednotlivé aktivity se 
dospělý člen týmu může vyměnit 
s jiným dospělým rodinným pří-
slušníkem. Jedna rodina může mít  
2 a více týmů (dle počtu dětí v ro-
dině). Do her jsou zapojeny i děti 
s handicapem - hry jsou upraveny 
dle jejich možností. Na uvedených 

akcích získává tým (dospělý + dítě) 
samolepku: MODRÁ (za účast 
na akci), ČERVENÁ (za kreativitu 
týmu), ZELENÁ (za sportovní vý-
kony, umožní - li to akce). Rodin-
né týmy se mají možnost zaregis-
trovat na DDM Kojetín (registrace 
zdarma). Od 18. února 2011 máte 
možnost získat hrací kartu a vstup-
ní modrou samolepku. Čekají vás 
neopakovatelné zážitky i lákavé od-
měny - rodinné vstupné do AQUA-
PARKU, ZOO, BONGA, upomínko-

vé předměty, sladkosti… Tyto hry 
jsou součástí projektu „Obec přátel-
ská rodině“.
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roDInY, 
poJĎtE sI hrÁt! 

pŘIpravUJEmE 
na BŘEZEn 2011 

DDM Kojetín informuje

4. a 5. března 2011
Dámská jízda 

- noc na domečku a sobotní výlet 
do aquaparku Olomouc 

11. března 2011 
Jarní dětský ples

 s volbou krále a královny jara 
- sál Hotelu Pivovar 

- od 16.00 do 18.30 hodin 
Ve společenském oděvu!!!

19. března 2011 
 Hanácká písnička

- okresní kolo postupové soutěže 
ve zpěvu lidových písní

- sál Hotelu Pivovar

24. března 2011 
Rallye „domeček“

 závody aut na dálkové ovládání 
- tělocvična ZŠ nám. Míru, 

- od 15 hodin

25. března 2011 
Zpívá celá rodina 

- zpívání a muzicírování pro rodiny

26. března 2011 
Čvachtanda

- hry pro rodiny na krytém bazénu

BŘEZEN
„Čvachtanda“ 

- krytý bazén (DDM)

6. března 2011 - 14 hodin
„Strašidýlka“ 

- dětský karneval 
Sokolovna Kojetín (MěKS)

11. března 2011
„Jarní dětský ples“ 

s volbou krále a královny jara
- sál Hotelu Pivovar (DDM)

25. března 2011
„Zpívá celá rodina“ 

(DDM) 

DUBEN:
„Pohádková babička“ 
čtení pohádek (CSS)

KVěTEN:
„Den záchranářů“ 

(HZS Ol. kraje - st. Kojetín)

„Sportovní den“ 
(DDM)

„Výlet vláčkem motoráčkem“ 
(DDM)

„Za pohádkou do Popůvek“  
(HS + OV Popůvky)

ČERVEN:
„Dětský den v Kovalovicích“ 
( TJ Sokol + OV Kovalovice)

3. června 2011 - 17 hodin
„Vítání léta“ 

nádvoří VIC Kojetín (MěKS)

„O pračlovíčkovi“ 
Divadélko Tramtárie (DDM )

 19. června 2011 
„Rodinné olympijské hry“ 
 - slavnostní vyhodnocení 

a ukončení ROH, 
vyhlášení vítězů výtvarné, 

foto a video soutěže 

Rámcový plán - sledujte aktuální letáčky!

Z akcí Městské knihovny MěKS Kojetín

Březen - měsíc čtenářů
Zveme všechny zájemce 

k návštěvě knihovny!

Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé:

Úterý 8 - 12 a  14 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 12 a  14 - 17 hodin
Pátek  8 - 12 hodin
Sobota 8 - 12 hodin

Oddělení pro děti:
Pondělí  13 - 16 hodin
Úterý 13 - 16 hodin
Středa 13 - 17 hodin

Na našich webových stránkách 
www.kojetin.cz/meks/knihovna.php
najdete katalog knihovny, souborný 

katalog knihoven, informace  
o knižních novinkách a akcích, 

pořádaných knihovnou.

- Vyhlášení čtenáře 
a čtenářky 

roku 2010/2011

- Anketa 
o nejoblíbenější knihu

 minulého roku

- Soutěž 
„Literární rébusy“ 

pro čtenáře II.stupně ZŠ

- Soutěž
 „Hrajeme si na detektivy“ 

pro školní družiny

- Lekce informační výchovy
 pro 3. a 4. třídy ZŠ

Z březnových akcí dětského oddělení 
knihovny:

více  informací nejtede na našich 
internetových stránkách:

www.kojetin.cz/meks/knihovna.php

Hana Divilová
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Divadelní Kojetín 2011

středa 16. března 2011 - 8.15 a 10.15 hodin
Divadélko Pohádka Praha

Julius Zeyer, Tomáš Kraucher, Josef Suk:
raDÚZ a mahUlEna
divadelní hra pro 5. - 9. třídy ZŠ

a Gymnázium Kojetín - nesoutěžní představení

středa 16. března 2011 - 20.00 hodin
slavnostní ZahÁJEní

pŘEhlíDkY

středa 16. března 2011 - ihned po zahájení
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Woody Allen:
ZahraJ to ZnovU, samE

komedie - 1. soutěžní představení

čtvrtek 17. března 2011 - 8.15 a 10.15 hodin
Divadlo Koráb Brno

Radim Koráb:
snĚhUrka

a sEDm trpaslíkŮ
pohádka pro děti MŠ a 1. třídy ZŠ - nesoutěžní představení

čtvrtek 17. března 2011 - 16.00 hodin
Divadlo bez střechy Vyškov

Mihai Ignat:
krIZE
aneb

JEŠtĚ JEDna pohÁDka o lÁscE
divadelní hra - 2. soutěžní představení

čtvrtek 17. března 2011 - 20.00 hodin
Dobrovolné divadlo Tovačovské Tovačov

Lumír Kubátko:
 DUchÁčkovÉ

duchařská komedie - 3. soutěžní představení

pátek 18. března 2010 - 10.00 hodin
Divadelní soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova

Martin Šmída:
 krÁl ZvíŘat

pohádkový příběh pro 2. - 4. třídy ZŠ - nesoutěžní představení

Městské kulturní středisko v Kojetíně a Město Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

pořádají

19. ročník
pŘEhlíDkY amatÉrskÝch DIvaDElních soUBorŮ

DIvaDElní koJEtín 2011
postupovou přehlídku s doporučením na

Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla
Divadelní Děčín 2011

vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)
permanentní vstupenka: 250 Kč

PROGRAM PŘEHLÍDKy:
pátek 18. března 2011 - 16.00 hodin

Divadlo Štěk a spol Hranice
Daniel Keyes:

rŮŽE pro alGErnon
divadelní hra - 4. soutěžní představení

pátek 18. března 2011 - 20.00 hodin
Divadlo Dostavník Přerov

Zdeněk Hilbert:
oDYssEUs

aneb lEporElo ro(c)kU
muzikál - 5. soutěžní představení

sobota 19. března 2011 - 10.00 hodin
Divadlo Netrdlo - divadélko Zdeňka Řehky Vyškov

Jean Genet:
slUŽkY

divadelní hra - 6. soutěžní představení

sobota 19. března 2011 - 15.00 hodin
DS Brnkadla ASpol Brno

Michail Bulgakov:
kaBarEt moskva

divadelní hra - 7. soutěžní představení

sobota 19. března 2011 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

Marc Camoletti:
 BÁJEčnÁ anna

komedie - 8. soutěžní představení

sobota 19. března 2011 - 22.00 hodin
3. DIvaDElní canDrBÁl

Bowling City Kojetín

neděle 20. března 2011 - 10.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod

Sue Glover:
tUlEní ŽEna

divadelní hra ze současnosti - 9. soutěžní představení

neděle 20. března 2011 - 17.00 hodin
slavnostní vYhlÁŠEní vÝslEDkŮ
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Divadelní Kojetín 2011
Představení účastníků
Divadelního Kojetína 2011

Divadelní Kojetín se letos koná 
již podevatenácté. Nás, pořada-
tele, těší zájem ze strany sou-
borů, protože je rok od roku 
větší. Letos nás opět čekal těž-
ký úkol - vybrat z dvaceti při-
hlášených souborů devět, kte-
ré budou v Kojetíně soutěžit 
o doporučení (dříve nominace - 
změna přadatele celostátní pře-
hlídky NIPOS-ARTAMA) na Diva-
delní Děčín. Přednost k účasti na 
festival dostaly divadelní soubo-
ry ze střední Moravy.
Dovolte mi, abych vám tyto sou-
bory krátce představila.

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Jedná se o domácí soubor, který 
do soutěže zařadil komedii Woody 
Allena „Zahraj to znovu, Same“. 
Režie se opět ujala mladá režisérka 
Jana Nováková z Olomouce, která 
vloni s kojetínskými divadelníky zre-
alizovala bláznivou komedii „Tenor 
na roztrhání“. Tuto inscenaci ohod-
notila odborná porota na loňském 
festivalu velmi kladně a také udělila 
několik ocenění za herecké role. 
Letos nás tedy čeká sprška suché-
ho humoru Woody Allena, kdy roze-
hrává příběh neúspěšného nešiky, 
který se marně snaží najít životní 
partnerku. Jeho trable mu pomáhá 
řešit Humphrey Bogart z Casablan-
cy - Felixova iluzorní postava... 
Stává se již tradicí, že s nácvikem 
nové hry někteří členové odejdou 
a do souboru přijdou noví. Letos, 
stejně jako vloni, se představí 
někteří herečtí nováčci. Hra je 
původně psána pro osm herců. 
Takový byl i počet hrajících členů 
souboru na začátku sezóny. Během 
prvních dvou měsíců zkoušek došlo 
k výměně celé poloviny herců. Nyní 
inscenaci hraje pouze sedm, a to 
s sebou přináší řadu humorných 
situací, hlavně v zákulisí. V souboru 
začala pracovat i nová nápověda  
a osvětlovač. A tak se snaží a trénují, 
tvoří scénu, kostýmy i rekvizity. 
Nic nesmí ponechat náhodě 
a my věříme, že výsledek bude stát 
za to. Vždyť Woody Allen dokáže 
překvapit, nadchnout i pobavit… 

snad jeho prostřednictvím totéž  
dokáže i Hanácká scéna… a vy 
u toho přece nemůžete nebýt…

Divadlo bez střechy Vyškov
(DBS) je volným sdružením přátel 
divadla, které funguje pod záštitou 
O. S. Thalia  Vyškov a Městského 
kulturního střediska ve Vyškově.  
DBS se zaměřuje zejména na 
náročnější diváky, jimž nabízí 
komorní inscenace silných příběhů 
složitých lidských osudů. Nevyhýbá 
se však ani větším projektům 
s podobně laděnou poetikou. Vedle 
klasických dramatických textů 
používá DBS vlastních dramatizací 
světové i české literatury. Důležitou 
složkou divadelních inscenací je 
jejich výtvarně hudební stránka, 
na niž klade mimořádný důraz, 
stejně jako i na kvalitně a podrobně 
zpracované programy k jednotlivým 
inscenacím.
Kojetínský divák tento soubor zná 
již z předešlých ročníků a ví, že 
se umísťuje na předních místech  
a dosahuje i na metu nejvyšší - Jiráskův 
Hronov. Na letošním festivalu zahraje 
opět v omezeném jevišti divadelní hru 
Mihai Ignata „Krize aneb Ještě jedna 
pohádka o lásce“ (Crize sau Înca  
o poveste de dragoste) - meditaci 
nad jedním vyčerpávajícím vztahem, 
postavenou na tradičním konceptu, 
kdy se On a Ona seznamují, flirtují 
spolu, znesvařují se a fyzicky 
atakují. Původní rozhlasová hra byla 
nominována na cenu International 
Radio Plywriting Competition, 
organizovanou rádiem BBC  
a Britskou radou, a na cenu 
UNITER..

Dobrovolné divadlo Tovačovské 
Tovačov
Nováček kojetínské přehlídky a nej-
mladší soubor divadelních prken, 
dá-li se hovořit o prknech sportovní 
haly jako divadelních. Bohužel sou-
sední město Tovačov nemá stálou 
divadelní scénu a soubor začínal 
takřka od nuly, což není jednodu-
ché. Kádr souboru tvoří dobro-
volníci, kteří vystupují na nočních 
prohlídkách tovačovského zámku  
a mnozí z nich nemají předchozí he-
recké zkušenosti. Původní kapesní 
muzikál současného autora Lubo-
míra Kubátka „Ducháčkové“ upravi-
li tak, že zpěvy na scéně nezaznějí, 
jelikož členové souboru jejich zpěv 
vyhodnotili jako nedostatečný a ze-
směšňující. Jedná se tedy o první 
pokus o vážně myšlené „umění“ 
a soubor nemá ani nejmenší tušení 
jak to dopadne. My věříme, že jejich 
duchařská komedie osloví festiva-
lového diváka i porotu a držíme jim  
v jejich jevištní prvotině palce. 

Divadlo Štěk & spol. Hranice
Hranický účastník se na loňském 
ročníku představil s bláznivou ko-
medií Antonína Procházky „Klíče 
na neděli“, kdy na jevišti rozehrál 
komické situace dvou manželských 
párů. Ve všech rolích vystupovali 
mladí, neopotřebovaní herci a he-
rečky, převážně z hranického gym-
názia. Pro letošní divadelní sezónu 
zvolil vedoucí a zároveň i režisér 
Michal Heger inscenaci zcela váž-
nou, nechal se inspirovat povídkou 
Daniela Keyese „Růže pro Alger-
non“. Tento dojemný příběh, který je 
občas krásný, občas šílený, děsivý, 
depresivní a navíc až krutě skuteč-
ný nám v Kojetíně soubor zahraje 
v arénové scéně uprostřed sálu. 
Tragikomický příběh dementního 
muže, který chce být chytrý je nejč-
tenějším příběhem současnosti. 
Divadelní podoba tohoto smutného 



3/11 Kojetínský zpravodaj

19

Divadelní Kojetín 2011
příběhu jistě nenechá v hledišti ni-
koho klidným, donutí nás přemýšlet 
nad lidskou krutostí a mnozí z nás 
si popláčou. Doporučujeme...

Divadlo Dostavník Přerov

Hudební divadlo z Přerova je čas-
tým účastníkem Divadelního Koje-
tína. Divadlo Dostavník letos slaví 
40 let od svého založení. Při této 
výjimečné příležitosti uvádí v nad-
cházející divadelní sezóně svě-
tovou premiéru hudebního eposu 
„Odysseus aneb Leporelo ro(c)ku“, 
který uvedou také v Kojetíně. Kro-
mě pravidelného ročního přírůstku 
připravil Dostavník pro své diváky 
u příležitosti svého výročí ještě 
„Písničkál - Benefice Dostavníku“ 
a výstavu „40 muzikálových let Do-
stavníku“. Tedy i u nás se vydá Odys-
seus se svou družinou na dalekou  
a dlouhou cestu do Tróje. Po velkém 
vítězství v Tróji ho však čeká stras-
tiplná cesta domů. Velkolepý příběh 
o odvaze a touze, o lásce, utrpení 
a soužení, o slávě, odhodlání, chrab-
rosti a hrdinství. Příběh starý téměř 
jako lidstvo samo a přece stále str-
hující. Příběh zdánlivě jednoduchý 
a přesto plný vlastních prožitků, před-
stav a přání. Příběh dílem nadpřiro-
zený, ale dílem tak reálný, že zastaví 
dech i srdce. Příběh, který byste rádi 
zažili na vlastní kůži. Osudy Ithac-
kého krále na pozadí silné rockové 
hudby rozehrají ochotníci přerov-
ského souboru v režii Vlasty Hart-
lové. Přijďte zažít na vlastní oči, 

uši i kůži odhodlání, strach, lásku 
a touhu, které zaplní místní Soko-
lovnu.

DS Netrdlo - divadélko Zdeňka 
Řehky Vyškov
Další nováček Divadelního Kojetí-
na, druhý divadelní soubor z Vyš-
kova. Divadlo vzniklo v roce 1983 
při VVŠ PV, kromě Hané se jedná 
o nejdéle působící soubor ve Vyš-
kově. Můžeme mu vděčit za to, že 
Vyškov během posledních 15 let 
nezmizel z české divadelní mapy. 
Až do roku 1987 byl uměleckým ve-
doucím souboru Netrdlo neúnavný 
propagátor amatérského divadla, 
básník a režisér Josef Řičánek. 
Po celou dobu mu s režií pomáhal 
Zdeněk Řehka. Nikdo se tedy ne-
divil, že po odchodu Řičánka se  
v roce 1989 ujal jeho funkce právě 
Řehka. Po jeho náhlé smrti v roce 
1996 režii převzali Alexandr Novák 
a Ivan Přikryl. Netrdlo bylo vždy 
průkopníkem netradičního divadla, 
které se postupem času stalo zcela 
tradičním. Přesto divadélko zůstá-
valo zastáncem principu „chudé-
ho divadla“. Několikrát se však od 
této myšlenky odklonilo a mnohá 
představení jsou důkazem, že ten-
to soubor je schopen i složitějších 
variací a scénických kejklů.
Netrdlo si vytvořilo vlastní nezamě-
nitelný styl, nejlépe charakterizo-
vaný okřídlenou větou jednoho ze 
zakladatelů Josefa Řičánka: „Ama-
térské divadlo se musí vejít do kufru 
trabantu“ - tedy jinak řečeno - prin-
cip chudého divadla.
Původní Genetova hra „Služky“ 
kombinuje klasické francouzské 
drama s prvky kriminálního příbě-
hu čerpajícího z černé kroniky. Dvě 
služebné mají v plánu otrávit svou 
paní lipovým čajem. Genetův abs-
traktní a básnivý jazyk propůjču-
je textu hry prostor pro více rovin 
a významů, než skýtá samotný 
prostý detektivní příběh. Nejasné 
obrysy své identity se obě služky 
snaží nahmatat při hrách, v nichž 
jedna hraje druhou nebo svou ne-
náviděnou paní. A čím víc se vžívají 
do role někoho jiného, tím je zjev-
nější, jak patologický vztah mají 
k sobě navzájem i ke své nadří-
zené - vztah lásky i nesnesitelné 
nenávisti, který může být vyřešen 

pouze vraždou. K té ale dojde jen 
v jejich představách. Kdo při hrách, 
kde každý hraje někoho jiného než 
sama sebe, vlastně umírá - herec, 
nebo ten, koho hraje? Ve snaze za-
bít Madam jde tedy nejen o destruk-
ci, ale i sebedestrukci. Různé podo-
by mezilidských vztahů, otázky moci 
a podřízenosti, ale především 
ústřední téma inscenace - hledání 
vlastní identity rozehrají vyškovští  
v sobotu dopoledne. Na nováčka 
Netrdlo připadl přehlídkově neoblí-
bený čas v dopoledních hodinách 
z důvodu kukátkového jeviště (di-
váci jsou usazeni přímo na jevišti).  
Přijďte prožít silný příběh a fantazie 
dvou žen, tento příběh vás donutí 
přemýšlet o sobě samém.

DS Brnkadla ASpol Brno
Další soubor, který se představí 
našim divákům poprvé, je brněn-
ský soubor Brnkadla. Jedná se  
o skupinu pracující při SVČ Lu-
žánky v Brně, která je nejstarším 
a také dospělým oddílem Dětské-
ho divadelního souboru Brnkadla, 
existujícího od roku 1990. Diva-
delní soubor Brnkadla ASpol vznikl 
v roce 2002 z potřeby poskytnout 
i těm, co odrostli dětskému a mla-
dému divadlu, prostor pro jejich re-
alizaci. Od té doby se jeho členové 
podíleli na vzniku sedmi inscenací, 
z nichž některé byly reprizovány 
více než 30krát v Brně i na různých 
přehlídkách a akcích mimo Brno. In-
scenace „Kabaret Moskva“ s podti-
tulem „Bulgakov, Mistr, Markétka  
ASpol“, je jejich poslední dramati-
zací románu známého autora. Je 
kabaretem, rozehrávájícím osudy 
Moskvanů v okamžiku, kdy do měs-
ta vstoupil ďábel a jeho suita. Do je-
jich léček postupně padá každý, kdo 
k tomu má sklony - kdo uplácí, či 
bere úplatky, zneužívá moc, posta-
vení, lže, podvádí... a potrestáním 
těchto lidí ďábel paradoxně páchá 
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dobro. A uprostřed tohoto panoptika 
se odehrává příběh lásky, stateč-
nosti, odvahy a zbabělosti - příběh 
Mistra a Markétky a jeho románu 
o Pilátu Pontském. Vám divákům 
doporučujeme zhlédnout toto mno-
hovrstvené dílo náročné na myšlen-
kový obsah, který pochopíte až po 
zhlédnutí brněnské inscenace.

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní soubor z Kroměříže netře-
ba místním představovat. Jedná se 
o pravidelného účastníka Diva-
delního Kojetína, který se vždy 
pohybuje na špici přehlídkových 
favoritů na Divadelní Děčín. Ně-
kteří členové tohoto souboru se 
zabydleli i v našem domácím sou-
boru, kde hostují. Po úspěšném 
představení „Habaďůra“ (2. místo 
v roce 2009) a po loňském popu-
lárním muzikálu „Jeptišky k výročí“ 
(2. místo) zvolil soubor další ko-
medii. Opět tedy v podání kromě-
řížských herců uvidíme „dveřovku“ 
tentokrát z pera Marca Camolettiho 
„Báječná Anna“. A opět se bude jed-
nat o „řachandu“, že se divák bude 
za břicho popadat. Světově proslu-
lá komedie o tom, že není šikovné 
přivést si domů milence právě, když 
má váš manžel v ložnici svou přítel-
kyni. Ještě, že je tu služka Anna... 
Premiéru této inscenace chystají 
kroměřížští na 9. března a v Kojetí-
ně nám ji představí celkem neoprá-
šenou.

Divadlo Brod Uherský Brod
Tento kolektiv kolem Romana Šve-
hlídka zajíždí do Kojetína také pra-
videlně. Po celorepublikově úspěš-
ném „Slovácku sa súdí“ připravuje  
soubor na nadcházející divadelní 
sezónu 2011 dvě premiéry. Jak je 
známo, do repertoáru si vybírá žá-
nrově i časově - historicky odlišné 
hry.
„Tentokrát jsme sáhli po skotské 

autorce Sue Glover. Současná dra-
matička je ve Skotsku již považová-
na za žijícího klasika, u nás se však 
její dramatické texty neinscenova-
ly,“ uvedl principál Divadla Brod Ro-
man Švehlík.
Díky kontaktu režiséra souboru na 
českého překladatele Davida Droz-
da budete mít možnost jednu z her 
o ženách vidět i na našem jevišti 
(„Tulení žena“, „Slaměná židle“, 
„Podruhyně“). „Hra „Tulení žena“ je 
sice hrou ze současnosti, ale pře-
sto je příběh opředen starými se-
verskými bájemi a je zajímavá i tím, 
že hranice mezi realitou a mýtem je 
prakticky nepostřehnutelná. Rona 
a Alex nejsou jen skutečnými lidmi 
ze skotského pobřeží, jsou součas-
ně archetypem muže a ženy, jejich 
vztahu a vzájemného postavení ve 
světě. Silný příběh osloví jak mladé, 
tak starší diváky a otevřenost konce 
nabízí velký prostor pro zastavení  
a zamyšlení se nad postavením člo-
věka ve světě či přírodě,“ poodkryl 
nám téma hry režisér.
Jelikož Uherskobrodečáci nestihli 
uskutečnit ještě premiéru, tak se 
trochu netradičně bude konat mimo 
jejich rodné město. Tak tedy přijďte 
podpořit tento soubor, málokdy se 
poštěstí vidět tento úspěšný a mezi 
ochotníky uznávaný soubor premi-
érově u nás, v našem Kojetíně.

V kostce jsem vám představila 
a přiblížila všech devět divadelních 
souborů a spolků, které budou sou-
těžit o postup na národní přehlídku 
Divadelní Děčín, odkud nejlepší 
soubory míří rovnou na prestižní 
přehlídku Jiráskův Hronov. Všech-
na soutěžní divadelní představe-
ní posuzuje odborná porota, kte-
rá také vybere a doporučí vítěze. 
V letošním roce se na kojetínské 
přehlídce představí celkem dva-
náct divadelních souborů - devět je 
zařazeno do soutěžní části a tři vy-
stoupí nesoutěžně. Program slibuje 
žánrovou různorodost a rozmani-
tost, letos bude převažovat spíše 
vážnější repertoár, ale nebudou 
chybět komedie a diváci se dočkají 
opět oblíbeného muzikálu. V rámci 
přehlídky budou dopoledne místní 
děti, žáky a studenty bavit divadla, 
která vystoupí nesoutěžně. Letos 
to budou Divadélko Pohádka Pra-

ha, Divadlo Koráb Brno a Divadelní 
soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova. 
Festival bude slavnostně zahájen 
ve středu 16. března 2011 za zpěvů 
pěveckého souboru Cantas. Fes-
tival bude mít opět i svůj časopis 
s názvem „Divadelní Koječák“, kte-
rý během přehlídky tvoří studenti 
místního gymnázia a bývalí členové 
Hanácké scény. Časopis bude plný 
recenzí divadelních her, rozhovorů, 
anket a fotografií.
Jedná se o soutěžní festival ce-
lorepublikového charakteru, na 
kterém se prezentují kvalitní di-
vadelní soubory, proto by měly 
mít především diváckou podporu.  
Spoléháme tedy na všechny „Ko-
ječáky“, že zamíří do sokolovny 
a nenechají herce na našich prk-
nech opuštěné a podpoří je svou 
účastí. Všechny soubory přijedou 
s cílem vyhrát a předvést co nejlep-
ší divadelní výkony, už to je záruka 
kvality a měl by toho divák využít.

více na www.kojetin.cz/meks
-svah-

CIMRMANOVO
HERECKÉ DESATERO

  1. Nepij na kuráž.
I opilce zahraje lépe střízlivý.

  2. Pamatuj, že na jevišti
se vetšinou jmenuješ jinak
než v životě. Je dobré znát

i jména ostatních figur.
  3. Citová hnutí vyjadřuj raději 

zády k publiku. Jak smích,
tak pláč uděláš nejlépe

škubáním ramen.
  4. Za předměty házené

na jeviště neděkuj.
  5.  Po nápovědě neopakuj

všechno.
Některé věty patří kolegům.

  6.  Na záchod jdi před
představením, ať potom při hře 

necouráš.
  7.  Hraješ-li čerta, uvědom si
před usednutím, že máš ocas.
  8.  Při potlesku na otevřené

scéně se neukláněj.
Patří patrně někomu jinému.

  9.  Pamatuj, že některé dveře 
jsou jen namalované.

10.  Při hostině na jevišti nejez. 
Vše je gumové.
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voDĚní mEDvĚDa
a hasIčskÉ BÁl

s pochovÁvÁním BasY
sobota 5. března 2011

- 10 hodin - VODěNÍ MEDVěDA ulicemi Kojetína
DOMÁCÍ ZABIJAČKA - řeznictví na rohu Tyršova 29 
- 20 hodin - HASIČSKÉ BÁL + POCHOVÁVÁNÍ BASy

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

Plesová sezóna 2011

plEs rUDÝch koŇŮ
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

Sokolovna Kojetín

Kam za kulturou

Výstava fotografické skupiny
snaFo 2008

FantastIckÝ svĚt kolEm nÁs
Otevřeno od 14. ledna do 4. března 2011

Galerie VIC Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin, so 10 - 16 hodin
ne po telefonické dohodě 774 001 403

Výstava děl významných kojetínských rodáků
marIE GarDavskÁ,

stanIslav hloBIl st.,
GUstav voŽDa, voJtĚch ŠtolFa,

vlaDImír novotnÝ
Výstava otevřena od 4. dubna do 29. dubna 2011

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava fotografií horolezců
Diny Štěrbové a Viti Dokoupila

nEmocnIcE na koncI svĚta
Příběh české nemocnice pro zapomenutý národ

Baltijů v pohoří Karakoram
Výstava otevřena od 8. března do 25. března 2011

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

Pro rock(chtivé) 
BEthraYEr mEatFlY FEst

sobota 23. dubna 2011 - 18 hodin
Kapely: DEBUSTROL (thrash-thrash-thrash - česká 

thrash metalová LEGENDA, kde stojí v čele sám
velký Kolinss!!! Kytarista, zpěvák a ostřílený

harcovník se svojí sebrankou!)
DARK GAMBALLE (crossover - kapela, která má
tady v okolí hodně silné jméno - stálice, kapela,

která se může pochlubit kromě pořádajících
Bethrayer nejčastější účastí na tomto festivale!)

 BETHRAyER (thrash-core groove metal - domácí 
pořádající kapela a ikona v jednom, která oslavila

začátkem roku 2011 svých 20 let na scéně!!!
Na festivalu představí nové skladby po herní pauze 

kterou si nyní dopřává!)
LOCOMOTIVE (heavyweight metal - těžkotonážní 

metalový buldozer bez kompromisů!)
SATISFUCKTION (rock / metal - energická, melodická 

kapela se stále rostoucí moravskou popularitou!)
OVERHyPE (nu-metal - mladistvá dravost

a energie od prvního tónu!)
HEADOFF (death-hardcore-groove - kapela kytaristy 

Bethrayer - Tommyho, ve které na posledních
koncertech zaskakoval na postu zpěváka i basák
Bethrayer - AleK, uvidíme v jaké sestavě nastoupí 
tady, ale od začátku až do konce bude drtit koule!)
DESCENT OF THE SCARLET SKIES (metalcore -

klasický moderní metalcore z Brna. Nováčci na scéně!)
Sokolovna Kojetín, vstup: 150 Kč

Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody Allen: ZahraJ to ZnovU, samE

pátek 11. března 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Uhřičice

DĚtskÝ karnEval
na téma: straŠIDÝlka
neděle 6. března 2011 - 14 hodin

Rej masek, soutěže a hry, diskotéka,
taneční vystoupení, občerstvení...

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

Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky 
cvIčmE v rYtmE (7)

sobota 30. dubna 2011
Prezentace: 8.30 - 8.50 hodin
Rozpis cvičení bude upřesněn

Sokolovna Kojetín
vstup: 160 Kč/celé dopoledne, 60 Kč/hodina

Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody Allen: ZahraJ to ZnovU, samE

pátek 4. března 2011 - 19.30 hodin
v režii Jany Novákové z Olomouce

Účinkují: Lucie Němečková, Marie Němečková,
Lenka Šípková, Milan Ligač, Bronislav Mašík j. h.,  

Michal Maťo a Tomáš Vaculík
Nápověda: Naďa Šoborová, Světla: Jakub Maťo

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
Allan Felix se nachází v nepříjemné životní situaci - odešla od něj  

manželka, neúspěšně se pokouší navázat vztah, v přítomnosti žen  
se z něj stává roztěkaný nemotora. Přichází mu na pomoc  

manželský pár - nejlepší přítel Dick a jeho choť Linda.
Vlastně je tu ještě někdo Humphrey Bogart z Casablancy

- Felixova iluzorní postava...
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Z akcí MěKS Kojetín
TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL - 12. ÚNORA 2011

COUNTRy BÁL „STARÉ DOBRÉ, NOVÉ ČASy“ - 26. ÚNORA 2011
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Církev Československá husitská

Program setkání v březnu 2011 

1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3. 2011 (úterý)
 Duchovní výchova

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

1. 3. 2011 (úterý)
Biblická hodina v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

2. 3. 2011 (středa)
svatá Anežka České

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3. 2011 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

6. 3. 2011 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 3. 2011 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 3., 14. 3., 21. 3. a 28. 3. 2011 (pondělí)
 Duchovní výchova

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

9. 3. 2011 (středa)
Popeleční středa

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

13. 3. 2011 (neděle)
1. Postní (Invocavit)

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 3., 23. 3. a 30. 3. 2011 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

20. 3. 2011 (neděle)
2. Postní (Reminiscere)

Bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin 

(obřadní síň Obecního úřadu)

20. 3. 2011 (neděle)
2. Postní (Reminiscere)

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 3. 2011 (neděle)
3. Postní (Oculi)

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! 
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, 

nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.“  Joel 2,12-13

Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete 
na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

Protože se blíží sčítání lidu a domů 2011, prosíme 
všechny členy, příznivce, sympatizanty, sestry a brat-
ry v Kristu, bratry a sestry v ekuméně i občany města 
Kojetína, aby dle svého svobodného vědomí a svědo-
mí vzali vážně dobrovolnou otázku o své víře a nábo-
ženské příslušnosti a tuto skutečnost po pravdě uvedli 
do sčítacích archů. Správný název církví v Kojetíně 
je např.: CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ,  
či CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ. 

Děkujeme za pochopení. RS CČSH v Kojetíně.

Seznam postních nedělí:
1. neděle postní - Invocavit: „Bude mě volat a já mu 
odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím 
jej a oslavím.“ Žalm 91,15
2. neděle postní - Reminiscere: „Pamatuj, Hospodine, na 
soucit svůj a na svou lásku, která je od věků.“ Žalm 25,6
3. neděle postní - Oculi: „K Hospodinu stále mé oči hle-
dí, on moje nohy z pasti vyprostí!“ Žalm 25,15
4. neděle postní - Laetare: „S Dcerou jeruzalémskou 

se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, 
radujte spolu s ní, všichni, kdo jste nad ní truchlili!“ - 
„Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona 
Malomocného, přistoupila k němu žena (Marie Mag-
daléna!) s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti  
a vylila mu ji na hlavu.“ Izaiáš 66,10 a Matouš 26,6-7
5. neděle postní - Judica: „Zjednej mi právo, Bože, buď 
mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň 
mě před lstivým a podlým člověkem!“ Žalm 43,1
6. neděle postní - Palmarum (Květná): „Povězte Dceři 
sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na 
oslu, na oslíku, osličím hříbátku.“ - „Hosana, Synu Da-
vidův!“ „Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jmé-
nu!“ „Hosana na výsostech!“ Matouš 21,5.9

přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé 
češtině. Usiluje o maximální věrnost původním heb-
rejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však 
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Ze života katolické farnosti

Církev Československá husitská

Milí čtenáři,
ačkoliv měsíc březen patří ještě svou větší částí k zim-
nímu období a teploty nad nulou v něm vůbec nemusí 
být pravidlem, přesto můžeme na každém kroku po-
zorovat, že jaro už není daleko - sluneční svit se pro-
dlužuje každým dnem, příroda se pomalu probouzí  
a výlohy obchodů začínají nabízet příslušný sortiment. 
Nastává období přípravy na ty činnosti, které se v zimě 
dělat nedají - někdo se nemůže dočkat, až poprvé na-
bere rýčem hlínu na zahrádce, jiný už připravuje kolo 
na první vyjížďku. Hospodyňky plánují jarní úklid a pře-
mýšlejí, kam se všemi těmi krámy, které se zase přes 
zimu doma nahromadily.
Své období „jarního úklidu“ prožívají v tyto dny a týd-
ny i všichni křesťané. Kromě úklidu ve své domácnosti 
však vymetají pavučiny a zbytečnosti i ze svého nitra 
a připravují se tak na oslavu největších svátků roku, 
na Velikonoce. Tomuto úklidu říkají „pokání“ a za čas 
pro něj nejvhodnější považují postní dobu, období šesti 
předvelikonočních týdnů.
Že prvním dnem postní doby je tzv. Popeleční středa, 
která letos připadá na 9. března, je obecně známou 
skutečností. Ne každý člověk už by ale dokázal odpo-
vědět na otázku, proč zrovna „popeleční“ a proč středa. 
Popel patřil ve starověku na Blízkém východě k sym-
bolům smutku a pokání, tedy lítosti nad spáchaným 
zlem. Ve Starém zákoně čteme na mnoha místech, že 
kajícník „sedí v popelu“ nebo si „sype popel na hlavu“ - 
ostatně toto úsloví přešlo i do našeho běžného jazyka. 
Jako symbol zahájení postní doby se znamení popela 
na čele uděluje v tento den už od 11. století.
To, že prvním dnem postní doby je středa, má také svůj 

význam. Délka 
postní doby totiž 
byla stanovena na 
40 dní, jako připo-
menutí Ježíšova 
čtyřicetidenního 
půstu předtím, 
než začal veřejně 
působit. Přitom 
však do postní 
doby nikdy ne-
byly počítány neděle, protože tento den, den Kristova 
zmrtvýchvstání, je vždy slavností. Když tedy vyjdeme 
z data velikonoc (letos 24. dubna) a půjdeme od něj do-
zadu 40 dní kromě nedělí, dojdeme právě ke středě.
A co vlastně postní doba pro křesťany znamená? Tři 
tradiční způsoby pokání - půst, modlitba a almužna - 
vyjadřují, že člověk usiluje o nápravu ve všech rovinách 
svého života: ve vztahu k sobě samému (projevem této 
snahy o očistu je půst), k Bohu (modlitba) i k druhým 
lidem, zvláště těm nejpotřebnějším (almužna). Spo-
lečným cílem všech projevů pokání je ale vždy snaha 
napravit svůj život a uvést jej do souladu s Boží vůlí,  
s jeho přikázáními.
Tato „vnitřní inventura“ je ovšem užitečná pro každého 
člověka: nejen do skříní a šuplíků, ale i do svého nitra 
je potřeba čas od času nahlédnout, vymést prach, kte-
rý sem postupně navály starosti všedních dní, a vrátit 
se k původním ideálům, jež daly našemu životu jeho 
současný směr. S takto obnoveným pohledem a zba-
veni všeho, co nás zatěžuje, pak zažijeme skutečné 
jaro i uprostřed těch největších mrazů.

Jiří Gračka

chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat  
z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají 
poprvé.

Novou Bibli můžete číst a studovat on-line na webu: 
http://online.bible21.cz/
Objednat Bibli lze přímo na: http://www.bible21.cz/ob-
chod/katalog/bible/ nebo také na farním úřadě CČSH 
v Kojetíně.

Přípravy veřejného čtení Bible jsou i o letošních Veliko-
nocích v plném proudu!
Prvního ročníku v roce 2009 se zúčastnilo na 83 
měst a obcí. Při loňském druhém ročníku to již 
bylo nejméně 98 míst. Bible v různých překladech 
se četla na ulicích, náměstích a dalších místech.  
K projektu se připojila také Národní knihovna a více než 
třicet veřejných knihoven po celé ČR. Oficiální záštitu 
Celonárodnímu čtení Bible poskytl pan premiér Fišer, 
ministr kultury pan Jehlička, radnice a magistráty mno-
ha měst, Ekumenická rada církví, Česká křesťanská 
akademie, Židovské muzeum Praha a další organiza-
ce. K mediálním partnerům patřil mj. Český rozhlas 6.
V řadě měst proběhl v rámci akce i unikátní doprovod-

ný program. Například v Praze to byl slavnostní večer 
s názvem „Kniha knih v Knihovně“. Shromáždění mo-
deroval ekonom Tomáš Sedláček, s úvodním slovem 
vystoupili ředitel Židovského muzea Leo Pavlát a před-
seda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Poté násle-
dovalo scénické čtení velikonočních biblických textů  
v podání Josefa Somra a dalších českých herců s ži-
vým hudebním doprovodem.  
Dovolujeme si vás oslovit i letos, kdy se bude konat 
již 3. ročník této akce. Cílem není uspořádat jen další 
velikonoční akci či program, ale upozornit co nejvíce 
našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství. 
Čtení je naopak nesmírně mediálně přitažlivé a podle 
zkušeností z loňského roku je i vřele přijímáno lidmi  
v našich městech. Veřejné čtení je organizačně i fi-
nančně nenáročnou akcí. 
Mediálním partnerem v roce 2011 je opět Český roz-
hlas 6. Usilujeme o opětovné získání záštity Ministra 
kultury a Národní knihovny, se kterou i letos spolupra-
cujeme. 
http://www.bible21.cz/nonstop_cteni/Celonarodni_cte-
ni_Bible_2011

Jiří Pleva
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Ze života katolické farnosti
Farní karneval 
v Kojetíně 
už po jedenácté!

Po roční odmlce opět několik mla-
dých rodin z kojetínské farnosti spo-
jilo své síly a uspořádalo malý „rodin-
ný“ karneval, který se konal v neděli 
20. února 2011 odpoledne v sále na 
Domě sv. Josefa u kostela.
Karneval byl, jako vždy, otevřen ši-
roké veřejnosti bez ohledu na věk či 
vyznání a tento fakt se organizující 
rodiny snažily pomocí plakátků, in-
ternetové propagace i osvědčenou 
„šuškandou“ šířit do svého okolí, 
aby tak co nejvíce zlomili (kdo ví 
proč) zažité mínění, že na akce po-

řádané farností není radno nevěří-
cím chodit. A podařilo se! Na akci 
kromě „známých“ z farnosti dora-
zilo i několik rodin, které se farního 
karnevalu účastnily vůbec poprvé  
a myslíme, že zklamány rozhodně 
nebyly. Zatímco děti nadšeně sou-
těžily a tancovaly, často i se svými 
rodiči, ostatní přítomní vřele diskuto-
vali a navazovali nové známosti s ji-
nými rodinami z Kojetína a okolí. Jak 
už bývá u karnevalů zvykem, celou 
akci završilo losování cen z bohaté 
tomboly - ze tří stovek bleskurychle 
rozprodaných lístků jich vyhrálo rov-
ných šedesát, šance na výhru tedy 
byla vysoká! Shoda náhod způsobi-
la, že hlavní cena, dvoupatrový dort, 
letos podobně jako před dvěma lety 
putovala do Měrovic, a to dokonce 

do stejné rodiny. Všem vítězům sr-
dečně blahopřejeme, všem zúčast-
něným děkujeme za to že přišli a po-
mohli vytvořit jedinečnou - a opravdu 
rodinnou - atmosféru a těšíme se na 
další setkání na příštím, už dvanác-
tém, farním karnevale!

Za tým pořádajících
Kolmačkovi

Centrum sociálních služeb Kojetín

Filmová odpoledne
V měsíci lednu se v kulturních 
místnostech na DPS J. Peštuky a 
ve Víceúčelové klubovně na DPS  
Dr. E. Beneše konala  tzv. „Filmo-
vá odpoledne“. Promítalo se DVD 
z Mikulášské besídky, kterou v pro-
sinci loňského roku CSS Kojetín po-
řádalo. Toto DVD pro CSS Kojetín 
zpracoval pan Daněk, který celou 
besídku kameroval. Promítání na  

DPS J. Peštuky navštívilo 14 seni-
orů, do Víceúčelové klubovny přišlo 

Beseda s prezentací knih

V pondělí 31. ledna 2011 se ve 
Víceúčelové klubovně na DPS  
Dr. E. Beneše a v kulturní místnosti 
na DPS J. Peštuky konaly besedy  
o knihách. Besedy vedla Monika 
Dospivová,  která představila kni-
hy z nakladatelství  Advent - Orion, 
zaměřené na zdraví a životní styl. 
Vystavené knihy bylo možné také 

13 seniorů.
Lenka Slováková

zakoupit. Obou akcí se zúčastnilo  20 seniorů.            Lenka Slováková
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Charita Kojetín - Dům svatého Josefa

PROGRAM NA BŘEZEN 2011
PRO VŠECHNy SENIORy Z KOJETÍNA A OKOLNÍCH OBCÍ

PROGRAM MIMO STÁLÉ AKTIVITy:

Změna programu vyhrazena! 

čtvrtek 3. 3. 2011 od 14 hodin
Přednáška MUDr. Víta Drápala, 

odborníka na výživu 
a zdravý životní styl: 

„Výživa v seniorském věku“

úterý 8. 3. 2011 od 9 hodin
Filmový klub pro náročného diváka
„Tajemství hradu v Karpatech“ 

úterý 15. 3. 2011 od 9 hodin
„Pýcha a předsudek“ 

úterý 15. 3. 2011 od 12.00 hodin
Pedikúra 

zájemci hlaste se telefonicky 
nebo osobně v Domě sv. Josefa

Expedice Kilimandžáro
Nejvyšší horu Afriky - Kilimandžáro 
dobylo v říjnu 2010 pět Čechů trpí-
cí roztroušenou sklerózou. Vytvořili 
tak první úspěšnou expedici tohoto 
druhu na světě. S nápadem zdolat 
Kilimandžáro přišla Radka Kers-
nerová. Jedna z účastnic, Daniela 
Bláhová, byla na speciálně uprave-
ném vozíku. V podpůrném týmu byli 
lékařka, zdravotní sestra i psycho-
logická podpora. Naštěstí se výpra-
va obešla bez vážných komplikací. 
Radka se nechala inspirovat příbě-
hem slepého horolezce Jana Říhy, 
který už Kilimandžáro zdolal.
Radka, která je také postižená neu-
rologickým onemocněním roztrou-
šené sklerózy, navštívila ve čtvrtek 
10. února 2011 Dům sv. Josefa, 

kde vyprávěla své fascinující zážit-
ky a zkušenosti v expedici i s touto 
obávanou nemocí. Na velkoploš-
né projekci se promítaly fotografie 
z výpravy. Dostala se až do výšky 

5 231 metrů než ji postihla výšková 
nemoc.
Rádi se s vámi setkáme na dalších 
zajímavých akcích v Domě sv. Jo-
sefa.                    Monika Kullašová

čtvrtek 17. 3. 2011 od 9 hodin
„Postní zastavení v rychlém čase“ 

přednáší jáhen Pavel Martinka 

středa 23. 3. 2011 od 9 hodin
Trénink paměti 

středa 30. 3. 2011 od 9 hodin
Výroba velikonočních  dekorací 

čtvrtek 24. 3. 2011 od 9 hodin
Mše svatá v Domě svatého Josefa

v průběhu měsíce března 
každé pondělí od 10 hodin
- četba na pokračování knihy 

„Vejce a já“ 

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

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

2. 7.  - 10. 7. 2011
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 18 let
 Cena: 1.650 Kč

Informace a přihlášky: 
Lucie Janoušková, tel.: 728 800 904, 
e-mail: lucka.janous@seznam.cz

10. 7. - 23. 7. 2011
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.300 Kč

Informace a přihlášky:
Miroslav Tvrdý, tel.: 777 116 239, 
e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

PRÁZDNINy POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2011
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 23. 7. - 30. 7. 2011
Tábor Rodiče a děti I

pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:

Ivana Stavinohová, 
tel.: 606 415 262

30. 7. - 6. 8. 2011
Tábor Rodiče a děti II

pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

 e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

6. 8. - 13. 8. 2011
Rodinné hry 

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

13. 8. - 20. 8. 2011
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: 

Petr Musil, tel.: 731 558 566

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

DALŠÍ AKCE VE VRÁŽNÉM:
   30. 6. - 2. 7. 2011 - Stavba tábora  20. 8. - 21. 8. 2011- Bourání tábora

Informace: Miroslav Tvrdý, tel.: 777 116 239

Veškeré informace najdete
 na webu: 

www.sokolkojetin.estranky.cz
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Inzerce

DnE 1. 2. 2011 končí analoGovÉ 
vYsílÁní proGramU čt2!

 

ZaJIstĚtE sI JEho slEDovÁní DIGItÁlnĚ 
U naŠí FIrmY!

Příprava a montáž 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

ZVEME OBČANy MěSTA K ÚČASTI:

Halóóó halóóó otevíráme 

Bazárek Majáček

rodiče, odrostli vám děti  
a máte doma zbytečné: 

- kočárky, jídelní židličky, oblečení 
(sezónní), autosedačky, těhotenské 

oblečení, přebalovací pulty, atd.
Doneste vše k nám 

do komisního prodeje!

Bazárek otevíráme s dětským 
značkovým secondhand textilem. 

Těšíme se na vaši návštěvu !

1. března 2011 
v 9 hodin

Masarykovo náměstí 60, 
kojetín

(ve dvoře diskotéky New York)

RODINNOU OSLAVU
 NEBO SVATBU MŮŽETE SLAVIT

V NAŠICH KRÁSNÝCH
 PROSTORÁCH VIC

K těmto příležitostem
krátkodobě pronajímáme 
sál, bistro nebo nádvoří

Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Informace na telefonu:
581 202 202, 774 001 403

-  při položení květů k pomníku TGM, 
které se uskuteční 

v pondělí 7. března 2011 ve 13 hodin
u příležitosti 

161. výročí narození T. G. Masaryka, 
zakladatele Československého státu.

-  při položení květin na hrob akademické malířky 
Marie Gardavské, čestné občanky města, 

které se bude konat 
v pondělí 14. března 2011 v 10 hodin 

na městském hřbitově, 
při příležitosti 140. výročí jejího narození.
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Blahopřání

Vzpomínky

Dne 12. března 2011
se dožívá významného životního jubilea 70 let

paní Marie Slouková
Do dalších roků pevné zdraví, 

hodně štěstí a spokojenosti přeje celá rodina

Dne 14. března 2011
by oslavil 65. narozeniny

pan Jiří Slouka
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 7. února 2011 byly tomu 4 roky co neočekávaně bez nemocí  
zemřela ve věku 96 let tehdy nejstarší občanka města

paní Růžena Navrátilová
Pouhé 4 roky života jí scházely do krásného jubilea 100 let, 

které by oslavila letos 15. února 2011
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi

Syn Miroslav a dcera Danuše s rodinou

Dne 11. února 2011 byl tomu rok, 
 co nás navždy opustila ve věku 66 let 

naše maminka, babička a sestra

paní Anna Slováková
Tuto smutnou událost vzpomínají synové Jan a Roman

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi

Dne 25. března 2011 vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
naší tchýně a babičky

paní Zdeňky Zaoralové
S láskou a úctou vzpomínají snacha Vlasta, 

vnuci Zdeněk, Tomáš, Michal a Denisa  
a  pravnuci Denisek, Dominik a Ondra

Dne 5. března 2011 by se dožil 60 let

pan Zdeněk Zaoral
S láskou a úctou vzpomínají manželka Vlasta, 

dcera Denisa, synové Michal, Zdeněk a Tomáš s rodinami 
a  vnuci Denis, Dominik a Ondra


