
Vyhlášení nejlepších sportovců a osobností v oblasti sportu za rok 2010

Ročník XII Číslo 5 květen 2011 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ve středu 27. dubna 2011 se v sále Sokolovny kona-
lo tradiční vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2010. 
Hostem večera byl náš úspěšný reprezentant v moder-
ním pětiboji Libor Capalini, držitel bronzové olympijské 
medaile z Atén 2004 a mistr Evropy z roku 2002. V za-
plněném sále vystoupili mažoretky, mistři Evropy v triko-
vém lasování a žonglování s kolty, breakaři, gymnastky  
a pěvecký sbor Cantas. 
Přehled oceněných sportovců:
- v kategorii sportovních nadějí:
 - Antonín Hrabal (kanoistika),
 - Jan Kotouč (fotbal),
 - Michal Žigmund (fotbal),

- v kategorii jednotlivců do 19 let za sportovní úspěchy:
 - Leoš Ptáček ml. (kanoistika),
 - Tomáš Hrušák (fotbal),
 - Barbora Gambová (volejbal),

- v kategorii jednotlivců nad 20 let za sportovní úspěchy:
 - Jana Nakládalová (minigolf),
 - Jaroslav Mucha (kanoistika),
 - Květoslav Láník (fotbal),
 - Marcel Polách (fotbal).

- Nejúspěšnější sportovní kolektiv města Kojetín:
 - TJ Slavoj Kojetín - mladší přípravka (fotbal),
 - Ptáček kolektiv (dračí lodě),
 - Sokol Kojetín - družstvo C oddílu stolního tenisu.

- Osobnosti v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy 
o rozvoj kojetínského sportu:
 - Miloslav Ticháček (TJ Slavoj Kojetín),
 - Ladislav Oulehla (Kanoistika Kojetín),
 - Jiří Juřen (TJ Sokol Kojetín),
 - Marie Horňáková (TJ Sokol Kojetín).

Titul Sportovec - sympaťák získala tentokrát díky nej-
vyššímu počtu hlasů získaných prostřednictvím interne-
tového hlasování na www.kojetin.cz Barbora Gambová. 
Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně spor-
tovních úspěchů!

Jiří Šírek,
 foto Jana Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetín

- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. st. 1234, 
zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 921 m2, ve vlastnictví města Ko-
jetína, v katastrálním území Kojetín, 
na listu vlastnictví 10001 za účelem 
individuální bytové výstavby,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemků p. č. 7074, 
ostatní plocha o výměře 865 m2  
a p. č. 7075, ostatní plocha o vý-
měře 905 m2, p. č. 7083 ost. pl. o 
výměře 919 m2, p. č. 1236 zast. 
plocha a nádvoří o výměře 945 m2, 
vše ve vlastnictví města Kojetína, 
v katastrálním území Kojetín, na 
listu vlastnictví 10001 za účelem in-
dividuální bytové výstavby,
- vzala na vědomí žádost o zruše-
ní věcného břemene uzavřeného 
ve prospěch Města Kojetína, spočí-
vající v umožnění průchodu v mini-
mální šíři 180 cm ve prospěch Měs-
ta Kojetína a veřejnosti, váznoucí 
na pozemku p. č. st. 90, zastavěná 
plocha v katastrálním území Ko-
jetín na listu vlastnictví č. 402, na 
základě sepsané Smlouvy o změně 
věcného břemene ze dne 30. 12. 
1994,
- schválila návrh úpravy topného 
systému v bytech v domě na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, ve vlast-
nictví města Kojetína, zpracovanou 
správcem bytového fondu Města 
Kojetína společností Technis Koje-
tín s. r. o.,
- vzala na vědomí nesouhlas ná-
jemníků bytů v domě č. p. 1309 ve 
Sladovní ulici v Kojetíně se zvýše-
ním nájmu bytů v tomto domě, ze 
dne 8. 4. 2011 a trvala na usnesení 
ze dne 9. 2. 2011,
- schválila výpověď nájmu z ne-
bytových prostor nájemcům ga-

Rada Města Kojetín se na 11. zasedání konaném dne 29. března 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření  
č. 2/2011, které zahrnuje:
- výdaje  ve výši 50,53 tis. Kč 
- příjmy  ve výši 50,53 tis. Kč
- souhlasila s rozpočtovým opatře-
ním č. 3/2011, které zahrnuje sníže-
ní výdajů o částku -506,90 tis. Kč, 
navýšení příjmů o částku 32,80 tis. 
Kč a financování ve výši 539,70 tis. 
Kč,

- schválila výběr dodavatele na 
realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povole-
ní a projektové dokumentace pro 
realizaci stavby na stavební akci 
Rekonstrukce místních komunika-
cí - Lešetín, II. etapa“: HBH Projekt 
spol. s r. o., Brno, který byl dopo-
ručen komisí pro posouzení a hod-

nocení zakázek na výše uvedenou 
zakázku,
- souhlasila s předloženým návr-
hem smlouvy o dílo na práce s vy-
braným dodavatelem zakázky ma-
lého rozsahu na projektové práce 
„Rekonstrukce místních komunika-
cí - Lešetín - II. etapa“.

Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 12. zasedání konaném dne 13. dubna 2011
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

ráží v areálu polikliniky v Kojetíně  
a nájemcům garáží ve Sladovní uli-
ci v Kojetíně,
- uložila oddělení správy majetku 
FO připravit na jednání RM 5/2011 
podklady pro zveřejnění záměru 
prodeje tzv. „červených domků“ na 
ulici Padlých hrdinů v Kojetíně,
- souhlasila s platností Obecně 
závazné vyhlášky Města Kojetína 
č. 1/2002 o použití koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitostí pro rok 
2012,
- nesouhlasila s vydáním Obecně 
závazné vyhlášky Města Kojetína  
o stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitostí pro 
rok 2012,
- souhlasila s použitím finančních 
prostředků ve výši 374.555 Kč (od-
vod části výtěžku z provozu výher-
ních hracích přístrojů za rok 2010) 
na veřejně prospěšný účel: Údržba 
veřejné zeleně zajišťovaná firmou 
Technis s. r. o. v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2011,
- neschválila poskytnutí peněžité-
ho daru Občanskému sdružení Mo-
ravský národní kongres, na vydání 
Moravského historického sborní-
ku - Ročenky MNK za léta  2006 - 
2010,
- neschválila poskytnutí peněžité-
ho daru Mateřské škole sv. Josefa 
v Kojetíně na vybavení školní za-
hrady,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace k žádosti o vydání rozhod-
nutí o umístění stavby a projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
pro stavbu „Protipovodňová opat-
ření Kojetín“ mezi Městem Kojetí-
nem a VH atelier, spol. s r. o., Brno. 
Cena za vypracování projektové 

dokumentace činí 197.900 Kč bez 
DPH,
- vzala na vědomí provedené změ-
ny v Základní listině Komunitního 
plánování sociálních služeb v Koje-
tíně a Jednacím řádě řídící skupiny 
pro komunitní plánování sociálních 
služeb Rady Města Kojetína,
- jmenovala Alenu Dufkovou člen-
kou Komise pro komunitní plánová-
ní a péče o rodinu RM Kojetín,
- neschválila poskytnutí finanční 
dotace na dostavbu autocampin-
gu v Kroměříži, dle žádosti ze dne  
6. 4. 2011,
- uložila finančnímu odboru při-
pravit na jednání RM 5/2011 návrh 
rozpočtového opatření řešící nákup 
automatického externího defibri-
látoru v ceně max. 40.000 Kč pro 
potřeby poskytnutí rychlé lékařské 
pomoci pro HZS Olomouckého kra-
je, stanici Kojetín,
- schválila výběr dodavatele na 
nákup nového služebního vozidla 
pro Městskou policii Kojetín Peu-
geot Partner Tepee Premium, ver-
ze 1.6 VTi 98k za cenu 399.000 Kč 
včetně DPH firmu VETO CZ s. r. o., 
Hradišťská 2532, Písek, která byla 
doporučena komisí pro posouzení 
nabídek na výše uvedený nákup.

Jiří Šírek

na webových 
stRánKách

www.kojetin.cz
sledujte aKtuální 
InfoRMace o dění 

Ve Městě
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 5. zasedání konaném dne 29. března 2011

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady města Kojetína, která od 
posledního zasedání zastupitelstva 
města dne 25. ledna 2011 jednala 
čtyřikrát, a to: 9. 2. 2011, 2. 3. 2011, 
16. 3. 2011 a 29. 3. 2011, 
- vzalo na vědomí plnění usnesení 
Zastupitelstva Města Kojetína ze dne 
31. 3. 2009, 8. 12. 2009, 30. 3. 2010, 
21. 9. 2010 a 25. 1. 2011,
- schválilo vyhodnocení rozpočtové-
ho provizoria Města Kojetína za ob-
dobí ledna 2011, které zahrnuje 
- výdaje ve výši  4,577.466,04 Kč 
- příjmy ve výši 8,641.507,14 Kč
- schválilo zprávu o hospodaření  
a Závěrečný účet Města Kojetína za 
rok 2010, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Ko-
jetína za rok 2010, a to bez výhrad,
- schválilo Závěrečnou zprávu  
o provedené inventarizaci majetku  
a závazků Města Kojetína a příspěv-
kových organizací zřízených Městem 
Kojetínem za rok 2010, 
- schválilo poskytnutí peněžitých 
dotací na rok 2011 a uzavření smluv 
o poskytnutí dotace v celkové výši 
700.000 Kč,
- schválilo poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 40.000 Kč Kanoistice 
Kojetín, Loděnice 1371, 752 01 Ko-
jetín, IČ: 44940327, na reprezentaci 
posádky „Grand veteránů“ na mi-
strovství světa národních posádek 
v americké Tampa Bay na Floridě,
- schválilo záměr odkoupení části 
pozemku p. č. 668/1, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře cca 15 - 20 
m2, z vlastnictví SJM B. P. L. P. do 
vlastnictví Města Kojetína, LV 1585, 
vše k. ú. Kojetín, za cenu 100 Kč/m2,

- schválilo záměr úplatného převodu 
pozemkové parcely č. 199/9, ostatní 
plocha, o výměře 78 m2, ve vlastnictví 
ČR, příslušnost hospodařit s majet-
kem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v kata-
strálním území Kojetín, do vlastnictví 
města Kojetína. Cena bude stanove-
na na základě znaleckého posudku,
- schválilo uzavření Dodatku  
č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené 
dne 5. 8. 2010 mezi městem Kojetí-
nem, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I - Město, zastou-
peným Ing. Jiřím Šírkem - staros-
tou města a společností SOLAR 6  
s. r. o., Počernická 272/96, Praha 10, 
zastoupenou Ing. Danielem Kunzem 
- jednatelem společnosti,
- vzalo na vědomí zprávu o re-
alizovaných investičních akcích  
v roce 2010 a o přípravě schválených 
investičních akcí v roce 2011,
- vzalo na vědomí zprávu o stavu 
veřejného pořádku ve městě za rok 
2010 - Zprávu o činnosti Městské 
policie Kojetín za rok 2010 a Zprávu 
o činnosti OOP ČR Kojetín za rok 
2010,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 
Centra sociálních služeb Kojetín, pří-
spěvkové organizace, za rok 2010,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, za rok 2010,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 
Městského kulturního střediska Koje-
tín za rok 2010 a plán činnosti Měst-
ského kulturního střediska Kojetín na 
rok 2011,
- schválilo Program rozvoje města 
Kojetína v letech 2011 - 2014,

- schválilo Přílohu č. 6 - Organizační 
řád Městského úřadu Kojetín - dělba 
působnosti mezi představiteli úřa-
du - rozdělení kompetencí starosty  
a místostarostky města,
- schválilo plány činností Osadního 
výboru Popůvky a Osadního výboru 
Kovalovice na rok 2011,
- schválilo rozpočtové opatření  
č. 3/2011, které zahrnuje snížení 
výdajů o částku -506,90 tis. Kč, na-
výšení příjmů o částku 32,80 tis. Kč  
a financování ve výši 539,70 tis. Kč 
poskytnutím bezúročné půjčky Pivo-
varskému hotelu Kojetín s. r. o. ve 
výši 800 tis. Kč na základě žádosti ze 
dne 1. 3. 2011,
- schválilo uzavření smlouvy  
o půjčce Pivovarskému hotelu Ko-
jetín s. r. o. dle přiloženého návrhu 
smlouvy,
- delegovalo člena dozorčí rady 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. - starostu města Ing. Ji-
řího Šírka jako zástupce pro aktivní 
účast na valných hromadách společ-
nosti Vodovody a kanalizace Přerov,  
a. s. - místostarostku města Ing. Ilonu 
Kapounovou, v souladu s § 84 odst. 
2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších,
- schválilo Dodatek č. 1 ke statutu 
peněžního fondu „Fondu prevence 
kriminality“,
- vzalo na vědomí protokol  
č. 1/2011 - KV o výsledku kontroly 
„Následná veřejnosprávní kontrola 
-  vyúčtování peněžitých dotací po-
skytnutých městem v roce 2010“ ze 
dne 28. 2. 2011 a zápis z jednání Fi-
nančního výboru ZM, konaného dne 
16. 3. 2011.                 

Ve zkratce
- Se společností Enviprojekt bylo 
projednáno řešení k zabránění pří-
valových dešťů v lokalitě nad Sla-
dovní ulicí. Připravovaný projekt by 
měl zahrnovat vybudování záchyt-
ného poldru nad Tovačovskou tratí 
a její postupné odvedení do kana-
lizace. Součástí projektu musí být  
i geologický průzkum a vyřešení 
majetkových vztahů s majiteli po-
zemků, na nichž by se záchytná ná-
drž budovala. Pokud projekt uspěje 
v rámci dotačních titulů vyhlašo-

vaných Státním fondem životního 
prostředí, celá realizace by začala 
v roce 2012.
- Kojetín navštívil 19. dubna 2011 
znovu po roce spisovatel a dra-
matik Pavel Kohout se svou že-
nou. Na radnici byl přijat starostou  
a místostarostkou, zapsal se do pa-
mětní knihy a poté pobesedoval se 
studenty gymnázia. Kromě neuvě-
řitelné vitality a bystré mysli zaujal 
i svébytným smyslem pro humor  
a určitě zaujal i generaci -náctile-

tých gymnazistů. Škoda, že je stále 
mnohem známější a uznávanější 
na jih a západ od našich hranic…
- Ve středu 20. dubna 2011 proběh-
lo setkání vedení města a ředitele 
Technisu Kojetín s osadním výbo-
rem a obyvateli Kovalovic. Ti byli 
seznámeni s plánovanými akcemi 
v této místní části v roce 2011 a zá-
roveň informovali o některých pro-
blémech, které je třeba v Kovalovi-
cích řešit v dalším období.
- Probíhají jednání o vyřešení ma-

Jiří Šírek
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anketa
aknetní otázky měsíce května zněly: 

1) Považujete možnosti sportování v Kojetíně za dostatečné?
2) Myslíte si, že je možné dostat se z Kojetína ke sportu na vrcholové úrovni?
3) dělal/a jste někdy nějaký sport? Pokud ano, tak jaký a kde?
4) co Vám v Kojetíně chybí a co byste změnili?

ondřej Šírek
1) Jsem spokojen.
2) Určitě ano, to záleží 
na každém, jak si za tím 
půjde.
3) Fotbal, tenis, stolní te-
nis, na stadionu a na so-
kolovně 
4) Nějaká hala.

josef Pěcha
1) Já si myslím, že ano, 
když chceš, tak si vybereš.
2) Jde o to, co tomu věnu-
ješ, já si myslím, že když 
budeš chtít vyniknout, tak 
se prosadíš i z menšího 
města.
3) Nohejbal, stolní tenis, 
badminton v kojetínské tě-
locvičně.
4) Je tu málo prostoru pro 
vnitřní sportování. Určitě tu 
chybí nějaká větší hala.

stanislav skřipec
1) Já už to nepotřebuji, 
ale na naše možnosti je 
v Kojetíně spektrum mož-
ností široké.
2) Je to sice naivní před-
stava, ale vše je možné. 
Je to o talentu.
3) Fotbal, tenis, nohejbal 
na stadionu a na sokolov-
ně. 
4) Určitě nějaká multi-
funkční hala.

Petra Procházková
1) Celkem se to dá.
2) Pro začátek to ujde, ale 
potom to chce do většího 
města, kde je víc možnos-
tí.
3) Rychlostní kanoistiku  
a dračí lodě na loděnici.
4) Chybí mi tady cyklos-
tezka na bruslení.

Ve zkratce
jetkových vztahů k nemovitosti na 
ulici Příční č. p. 9. Jejich smyslem 
je získat nevábně vyhlížející nemo-
vitost do majetku města. V součas-
né době je město vlastníkem ideální 
poloviny spolu s občanem USA. 
- V pátek 8. dubna 2011 v nočních 
hodinách zasáhl areál bývalého 
Technoplastu v Chropyni požár, 
který patří k historicky největším 
v celém našem regionu. Hořelo 

bezmála 100 hodin a zasahovalo 
30 hasičských sborů včetně vrtulní-
ku. Naštěstí se obešel bez obětí na 
životech, škody jsou však obrovské. 
Těžký dým směřoval mimo Kojetín 
a nezpůsobil žádné problémy. Měs-
to Kojetín nabídlo Chropyni pomoc 
s ubytováním a jednotky dobrovol-
ných hasičů, ta však nebyla využi-
ta.                                                                          

Při získávání podkladů k jednání 
o narovnání majetkových vztahů 
k nemovitosti Příční ulice č. 9 jsme 
narazili na evidenční karty z karto-
téky deportovaných osob. Jejich 
text je strohý, obsahuje stovky jmen 
a je přitom strašně krutý. Dovolte 
tedy malou citaci z oněch záznamů, 
kterou bych chtěl připomenout 66 
let od konce 2. světové války a kte-
rá se váže k židovským občanům, 
kteří tehdy žili v Kojetíně. Uvedení 
Freundovi bydleli v době deporta-
ce v Kroměříži. Edita byla rozená 
Weisskopfová a pocházela právě  

Jiří Šírek

Vzpomínka na bývalé spoluobčany
z domu Příční č. 9.
„Podle posudků znalců a Terezín-
ské Pamětní Knihy (str. 641) bylo 
v transportu z Terezína do Treblinky 
dne 8. října 1942 tisíc vězňů. Přežili 
jen dva. Edita Freundová jmenova-
ná nebyla. Lze tedy považovat den 
jejího úmrtí hned po příjezdu do tá-
bora.“
Na kopii první stránky transportu   
z Olomouce do Terezína jsou uve-
deni všichni tři Freundovi. Jejich 
jména jsou zapsána na straně 64L 
této knihy mezi zahynulými. Do Tre-
blinky šli transportem Bu dne 8. říj-

na 1942 a jednalo se o vyhlazovací 
tábor.
Z uvedeného vyplývá, že v Treblin-
ce zahynuli 36 letý Pavel Freund, 
jeho o dva roky mladší žena Edita  
a jejich pětiletý syn Leo. 
Miliony jmen obětí druhé světové 
války se nám dnes možná zda-
jí jako něco strašně vzdáleného  
a skoro neskutečného, od čehož 
nás nedělí jen 66 let, ale i víra, že 
se podobná událost již nebude opa-
kovat. Nezapomínejme nejen na ty, 
kteří zahynuli, ale i na důvody, proč 
tomu tak bylo.                   Jiří Šírek

Ptali se 
Adam Buriánek a Jan Palkovský 

sexta Gymnázium Kojetín
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Informace pro občany
díky zodpovědným 
občanům ušetřila naše 
obec životnímu 
prostředí řadu surovin

Naše obec už několik let poskytuje 
občanům možnost třídit vyslouži-
lé spotřebiče - mimo jiné televize  
a monitory. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu 
prostředí, stejně jako o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů 
nebo nebezpečného odpadu. In-
formace nám poskytla analýza ne-
ziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci 
občany tříděných elektrozařízení.  
Zpětný odběr a recyklace jedné 
televize uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje žárovka za čtyři měsí-
ce nepřetržitého svícení, spotřebu 
ropy osobního automobilu za 22 km 
jízdy nebo zabrání vzniku odpadní 
vody z deseti sprchování. Tato zjiš-
tění přinesla analýza dopadu sběru 
a recyklace televizí a monitorů na 
životní prostředí, jejíž zpracování 
iniciovala společnost ASEKOL. Vý-
sledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení 
je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného 
odběru televizorů a počítačových 
monitorů. Hodnotila jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 

english corner

In April the world celebrated 
Easter. In America we celebrate 
a little bit differently than here in 
the Czech Republic. As in most 
countries, in America Easter is 
a very religious holiday. It is tra-
dition to remember how Jesus 
Christ went to Jeruselem and 
died on the cross, and then to 
celebrate his resurrection from 
the dead. Many Americans go 
to church on Easter Sunday 
even if they don’t go any other 
time. It is typical for churches 
to offer sunrise services outsi-
de in a park or other open-air 
venues. The church I attended 
has a sunrise service and then 
everyone is invited to the church 
for breakfast.
Regarding nonreligious tradi-
tions we also have the Easter 
Bunny. He hides colored eggs 
(real or plastic) in the garden 
for children to find. The plastic 
eggs usually contain candy or 
money. The children carry bas-
kets and hunt for the eggs to-
gether.
In my family, my grandma 
always made chocolate cros-
ses decorated with frosting. 
We also always received some 
new piece of clothing for Eas-
ter. I have many fond memories 
of Easter.

celebrate (selibreit) - slavit
religious (ri “lidZəs) - 
náboženský
cross (kros) - kříž
resurrection (%rezə”rekSn)  
- zmrtvýchvstání
sunrise (sanraiz) - východ 
slunce 
open-air venue (əupn-eə venyu) 
- místo konání pod širým nebem 
attend (ə”tend) - navštěvovat
regarding (ri “ga:diN) - co se 
týče
basket (ba:skit) - koš
hunt for (hant fo:) - pátrat po
frosting (frostiN) - poleva
piece (pi:s) - kus
fond (fond) - příjemný

Jay Davis

Informace o množství 
nebezpečného odpadu 
z jarního mobilnímu 
svozu

Vážení občané, 
dovolte, abych vás informovala  
o výsledcích jarního mobilního svo-
zu nebezpečného odpadu, který 
pro vás zajišťuje Město Kojetín ve 
spolupráci se společností BIOPAS 
Kroměříž. Za jedno jarní odpoledne 
bylo nasbíráno 505 kg obalů, které 
obsahují zbytky nebezpečných lá-
tek, 70 kg pneumatik, 89 kg pesti-
cidů, 7 kg jedlých olejů (z fritování), 
45 kg ostatních olejů a 15 kg nepo-

užitých léčiv.
Při tomto svozu někteří občané, ze-
jména z místních částí využili mož-
nosti a odevzdali spotřebiče, které 
v domácnosti dosloužily, ovšem 
někteří občané opět nepochopili, že 
lednice do příkopu opravdu nepatří. 
U řeky Haná směrem z Popůvek do 
Kojetína jsme tento ekologický pro-
blém řešili následující den, po mo-
bilním svozu odpadů.
Těm, co třídí, děkujeme. 
Těm ostatním vzkazujeme, nekazte 
nám životní prostředí, k legálnímu 
odkládání starých elektrozařízení 
slouží sběrný dvůr!

Eliška Izsová
odbor výstavby, ŽP a D

vyřazených spotřebičů do nového 
produktu nebo k jejich konečnému 
zneškodnění. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie byly pre-
zentovány jako spotřeba energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody  
a produkce odpadu. 
Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v 
loňském roce vytřídili 364 televizí 
a 204 monitorů. Tím jsme uspořili 
85 kWh elektřiny, 1 675 litrů ropy, 
425 613 litrů vody a 3 821 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 23 tun 
CO2 ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 86 tun.
Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. 
Přestože studie byla zaměřena 
pouze na televize a monitory, pří-
nos pro životní prostředí představu-
je recyklace všech ostatních druhů 
starých spotřebičů. Dík si tedy za-
slouží všichni, kteří elektroodpad 
nevyhazují do popelnice nebo do-
konce do přírody, ale nosí jej do 
sběrného dvora.
Při tvorbě tohoto článku byly pou-
žity podklady společnosti ASEKOL 
s. r. o.

Eliška Izsová
odbor výstavby, ŽP a D
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Rozhovor se zastupitelem Města Kojetín Rudolfem Pavlíčkem

Vážený pane řediteli,
již druhé volební období pracu-
jete v zastupitelstvu města a jste 
předsedou Komise školství a 
kultury. Jak funguje tato komise 
(co všechno konkrétně zahrnuje 
činnost Vaší komise)?
Komise je iniciativním a poradním 
orgánem Rady Města (RM) Kojetína. 

Členy komise jsou převážně ředite-
lé příspěvkových organizací zřizo-
vaných Městem Kojetín, jmenovitě: 
Marie Beránková, Ivana Krčmařová, 
Olga Odehnalová, Hana Svačinová, 
Květoslava Švédová, Rudolf Pavlí-
ček, Michal Šindler, Jaroslav Šiška  
a  Petr Vacek. Komise sleduje potře-
by školství a kultury z hlediska jed-
notlivých škol, školských a kulturních 
zařízení, Města Kojetína a veřejnos-
ti. Projednává otázky a podněty, kte-
ré se týkají činnosti škol, školských  
a kulturních zařízení v Kojetíně. Před-
kládá radě města stanoviska, návrhy 
a náměty z oblasti školství a kultury  
a informuje RM o své činnosti.

Jaké priority si zastupitelstvo 
vytyčilo pro toto volební období  
v oblasti práce s dětmi a mládeží? 
Jedna z forem podpory mládeže 
je poskytování peněžitých dotací 
neziskovým subjektům, které pra-
cují s dětmi a mládeží (sportovní 
organizace, sdružení, svazy…). 
Zastupitelstvo schválilo dotaci  na 

rok 2011 v celkové výši 700 000 
Kč, která je vyšší než v loňském 
roce. Dále schválilo Program roz-
voje města Kojetína v letech 2011 - 
2014. V tomto dokumentu se uvádí, 
že tyto dotace se budou každý rok 
mírně zvyšovat.

Co považujete za největší úspěch 
města v oblasti práce s dětmi  
a mládeží?
Za největší úspěch považuji, že 
Město Kojetín zřídilo a udrželo pří-
spěvkovou organizaci Dům dětí  
a mládeže Kojetín, což není v jiných 
městech obvyklé. „Domeček“ nabí-
zí řadu aktivit a dobře doplňuje na-
bídku sportovních oddílů a dalších 
subjektů, které se věnují mládeži. 
Mládež, která se chce věnovat spor-
tovním nebo zájmovým aktivitám, 
má dle mého názoru v Kojetíně ve-
lice širokou, zajímavou a pestrou 
nabídku - jen je třeba jí využít.

děkujeme za rozhovor!
-em- a -pp-

Výročí měsíce - Vladimír novotný (1921 - 2002)
V měsíci 
květnu si 
připomí-
náme 90. 
v ý r o č í 
narození  
spisova-
tele, her-
ce, dra-
m a t i k a 
a dlou-
holetého 
ko je t ín -
s k é h o 
kroniká-

ře Vladimíra Novotného. Narodil 
se v Kojetíně 29. května 1921. Po 
absolvování Obchodní akademie 
v Přerově pracoval ve Vítkovických 
železárnách v Ostravě, v národním 
podniku Mlýn Kojetín a jako in-
spektor pro knihovny. V roce 1982 
odešel do důchodu. Kojetínskou 
kroniku psal v letech 1973 - 1989.
Vladimír Novotný měl od mládí 
velký zájem  o kulturní činnost. Vě-
noval se především amatérskému 
divadlu. V roce 1949 byl zakláda-
jícím členem divadelního souboru 
Hanácká scéna Kojetín, ve kte-

rém působil dlouhých padesát let. 
Byl nejen předním hercem tohoto 
souboru, režisérem, organizačním 
pracovníkem, ale také dramatikem, 
který psal pro soubor divadelní hry. 
Jako filmový herec spolupracoval 
s kojetínskou tvůrčí skupinou Sig-
nál 64.
Za padesát let na amatérském 
jevišti vytvořil Vladimír Novotný 
mnoho krásných divadelních po-
stav, kterými se zapsal do paměti 
diváků.
V období 1952 - 1955 byl Vladimír 
Novotný v angažmá v Krajském 
oblastním divadle Olomouc (KDO), 
dnes Moravské divadlo Olomouc, 
jako sólista operety.
Kromě herecké činnosti se věnoval 
také literární činnosti. Psal prózu, 
verše, rozhlasové hry, divadelní  
a televizní hry. Československý 
rozhlas vysílal postupně jeho sedm 
rozhlasových her, z nichž někte-
ré získaly celostátní ocenění. Byl 
také jedním z prvních autorských 
spolupracovníků Československé 
televize. Jeho hru „Nashledanou 
Luciene“ vysílaly v původních in-
scenacích v roce 1956 Čs. televi-

ze Ostrava a Čs. televize Praha. 
Ve slovenském překladu režiséra 
Jána Roháče byla  tato hra v roce 
1957 uvedena jako první televizní 
inscenace bratislavského studia 
Čs. televize. Divadlo v Novém Jičí-
ně uvedlo v roce 1958 hru „Vyřiďte 
to ve Francii.“
Vladimír Novotný psal hry také pro 
Hanáckou scénu Kojetín. V roce 
1957 uvedla Hanácká scéna jeho 
hru „Dorotka“, v roce 1980 „Trá-
pení přespolního jezdce“. Divadel-
ní soubor Tyl Přerov nastudoval 
v roce 1971 hru „Báječný večer“.
Vladimír Novotný byl členem po-
bočky Svazu spisovatelů v Ostra-
vě. Publikoval především v literár-
ním měsíčníku Červený květ. Psal 
povídky, fejetony, verše. Některé 
povídky byly přeloženy do polštiny 
a otištěny v časopise Zwrot. V roce 
1965 vydalo Krajské nakladatel-
ství v Ostravě jeho knížku povídek 
„Druhé slunce“.
Vladimír Novotný zemřel 9. června 
2002 ve věku 81 let.

Čest jeho památce!
 - řez - 
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Kroměřížská dráha o. s. informuje
tenkrát před 30 lety 
aneb Malé připomenutí 
jednoho smutného 
výročí

V neděli 8. května 2011 vypraví ob-
čanské sdružení Kroměřížská drá-
ha sérii zvláštních vlaků na místní 
dráhu z Kojetína do Tovačova, kte-
ré můžete využít třeba pro svezení 
na tradiční jarmark na tovačovském 
zámku, nebo na závody psů na fot-
balovém hřišti u rybníka Kolečko.
Hlavním důvodem, proč jsou květ-
nové jízdy pořádány však je připo-
menutí smutného výročí 30 let od 
zastavení pravidelné osobní do-
pravy na trati - poslední „normální“ 
osobní vlak odjel z tovačovského 
nádraží do Kojetína v podvečer dne 
31. května 1981.
Naše akce v neděli 8. května tedy 
bude pojata jako co nejvěrnější při-
pomenutí atmosféry všedního pro-
vozu před rovnými třemi desítkami 
let. Jízdy zajistí motoráček stejného 
typu a v podobném barevném ná-
těru (viz. obrázek), jako ten, který 

na tovačovské trati sloužil v květ-
nu 1981, vlaková četa bude v uni-
formách z 80. let minulého století 
a chybět samozřejmě nebudou ani 
„staré“ lepenkové jízdenky děrova-
né klasickými kleštičkami. Zcela mi-
mořádně budeme také zastavovat 
na všech v roce 1981 používaných 
zastávkách na trati - po Kojetíně 
tedy budou následovat zastávky 
Uhřičice - obec, Lobodice, Oploca-
ny (v Tovačově - Anníně) a koncové 
nádraží Tovačov.
Protože se nad tratí stále vznáší 
pomyslný Damoklův meč v podobě 

běžícího správního řízení na ukon-
čení veškerého provozu mezi Lobo-
dicemi a Tovačovem, podívejte se 
pro jistotu před jízdou ještě na we-
bové stránky tovačovské trati www.
prototypy.cz/tovacovka, zda jízdy 
náhodou nebyly z důvodu uzavření 
trati odvolány, i když pevně věříme, 
že se tak nestane.
Na stejných webových stránkách 
naleznete také (stále stejný) ceník 
jízdného a informace o trati, včetně 
fotografií z minulých jízd zvláštních 
vlaků. Jízdní řád na 8. května 2011 
je následující:

Za Kroměřížskou dráhu, o. s. Rostislav Kolmačka

334 (Kroměříž -) Kojetín - tovačov a zpět (platí v neděli 8. května 2011)

km ČD, a. s. + KMD, o. s.      
0 Kroměříž 7 57     
9 Kojetín 8 10     
 Kojetín 8 15 9 24 10 24 13 24 14 24 15 24
13 Uhřičice obec x 8 20 x 9 29 x 10 29 x 13 29 x 14 29 x 15 29
17 Lobodice  x 8 25 x 9 34 x 10 34 x 13 34 x 14 34 x 15 34
19 Oplocany x 8 29  x 9 38 x 10 38 x 13 38 x 14 38 x 15 38
20 tovačov 8 35 9 44 10 44 13 44 14 44 15 44

km ČD, a. s. + KMD, o. s.     
0 tovačov 8 45 9 54 10 54 13 54 14 54 15 54
1 Oplocany x 8 47 x 9 56 x 10 56 x 13 56 x 14 56 x 15 56
3 Lobodice  x 8 50 x 9 59 x 10 59 x 13 59 x 14 59 x 15 59
7 Uhřičice obec x 8 55 x 10 04 x 11 04 x 14 04 x 15 04 x 16 04
11 Kojetín 9 05 10 14 11 14 14 14 15 14 16 14
 Kojetín      16 23
20 Kroměříž      16 36

x - zastávka je na znamení 
         - v úseku Kojetín - Kroměříž je vlak spojen s vlakem Os 3921,
 v tomto úseku platí také tarif ČD

91

91

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás s velikou prosbou. Jestliže by někdo z vás chtěl 
věnovat starší televizi (plně funkční) Fakultní nemocnici Olomouc  
a Dětské nemocnici FN Brno Černé pole, byla by to bezesporu velká 
služba malým i velkým.
Kdyby někdo z vás chtěl pomoci jakýmkoliv jiným způsobem, ať již 
materiálně (darováním omalovánek, pastelek, omyvatelných hraček, 
starších funkčních počítačů, universálních dálkových ovladačů, 
použitých dětských kočárků...), nebo finančně, bude vše řádně ošetřeno 
darovací smlouvou dané nemocnice.
Děkuji vám za pomoc tam, kde by z nás nikdo nechtěl být. V případě 
vašeho zájmu pomoci mne kontaktujte na telefonním čísle: 
607 650 081.

Děkuji
Radka Kolková

Majitel prodá:

- staVební PoZeMeK 
4 KM od KRoMěříže

- doMeK 
se zahradou 

na bydlení I K ReKReacI 
10 KM od KRoMěříže

tel: 777 882 963

Výzva
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došlo do redakce
alois Králík byl za účast 
v odboji popraven
na Pankráci

Alois Králík (nar. 9. června 1911  
v Kojetíně) navštěvoval po absol-
vování obecné a měšťanské školy 
odbornou školu pro práci s dřevem, 
aby se mohl stejně jako jeho otec 
stát stolařem. Po skončení vojen-
ské služby pracoval nejprve u svého 
otce v Kojetíně. V roce 1938 založili 
v Brně - Husovicích stolařský zá-
vod, který se poměrně dobře vyvíjel. 
V Brně se Králík rychle usadil, oženil 
se a brzy se mu narodil syn.
Slibně se rozvíjející život mladého 
Hanáka však neměl dlouhého trvání. 
Politické ovzduší protektorátu změ-
nilo život v podstatě všem Čechům 
a Moravanům. Králík se zařadil k té 
části národa, která se rozhodla vy-
víjet úsilí směřující proti nacistickým 
okupantům. Králík byl již v září 1939 
zatčen gestapem, které ho pode-
zřívalo z napomáhání Stanislavovi 
Živnému z Brna (nar. 1. dubna 1912 
v Dačicích), členovi ilegální KSČ. 
Podezření nacistů se neprokázala, 
proto byl Králík spolu se svým zná-
mým - JUDr. Richardem Máchou 
(nar. 6. září 1913 v Klenčí na Doma-
žlicku) brzy propuštěn.
Na jaře 1941 se Stanislavovi Živ-
nému podařilo nacistům uprchnout. 
Simulací velkých bolestí zubů do-
sáhl toho, že ho příslušníci gestapa  
10. března 1941 odvezli na zubní 
kliniku na Šilingrově náměstí v Brně. 
Živný vyskočil z okna kliniky na uli-
ci, zastavil kolemjedoucí automobil 
a tak se dostal do bezpečí. Brzy po 
tomto útěku navázal spojení s odbo-
jáři, kteří mu zajistili pobyt na Wai-
nerově chatě u Kníničské přehrady. 
Bezprostřední okolí přehrady se sta-
lo místem, odkud Živný vyvíjel proti-
nacistickou činnost.
K osobám, které různým způsobem 
Živného v letech 1941 - 1942 pod-
porovaly, se v červenci 1942 zařadili 
i Alois Králík a Richard Mácha. Živný 
po Máchovi neúspěšně žádal, aby 
mu zajistil falešný občanský průkaz. 
Do konce srpna však Mácha Živné-
mu 5 - 6krát dodal potraviny. Navíc 
na žádost Živného dovedl v témže 
měsíci k přehradě Králíka. Ten pře-

dal ukrývajícímu se odbojáři pět tisíc 
korun. Brzy poté Králík prostřednic-
tvím Máchy poslal Živnému balíček, 
v němž byla pistole a revolver.
V létě 1942 se Živný seznámil  
i s Ing. Vožďou, funkcionářem KSČ 
v okrese Brno, se kterým se chtěl 
domluvit na útěku jinam, poněvadž 
v okolí přehrady se prý již necítil  
v bezpečí. Vožďa byl tehdy již zrád-
cem odbojového hnutí, poněvadž 
spolupracoval s gestapem, kterému 
vyzradil úkryt Holého (spolupracov-
ník Živného). Dne 5. září 1942 se 
Vožďa vydal na schůzku s Živným  
a Holým. Skutečným důvodem toho-
to setkání bylo zajistit zatčení obou 
komunistů, proto ho doprovázeli 
dva příslušníci gestapa. Během pře-
střelky u přehrady byl Holý zatčen, 
krátce poté se stal konfidentem ge-
stapa. Živný postřelil gestapáka Flo-
riana do nohy, sám byl však zraněn  
a dopaden. Poté byl podroben ope-
raci v nemocnici na Žlutém kopci 
v Brně. Následně byl převezen do 
věznice v Kounicových kolejích, kde 
zažil další tvrdé výslechy. Koncem 
ledna 1943 byl převezen do Vratisla-
vi, kde byl 24. května 1943 odsou-
zen k trestu smrti. Poprava Živného 
se uskutečnila 6. srpna 1943 v Berlí-
ně - Plötzensee.
Nacisté se zaměřili rovněž na všech-
ny osoby, o nichž se dozvěděli, že 
Živného nějak podporovaly. Mezi ně 
patřili samozřejmě i Králík a Mácha, 
kteří byli zatčeni koncem září 1942. 
Oba byli vězněni v Kounicových ko-
lejích v Brně, od prosince 1942 do 
jara 1943 se nacházeli ve vyšetřo-
vací vazbě ve Vratislavi.
Ve dnech 21. května 1943 a 18. 
června 1943 proběhlo před II. ko-
morou Zvláštního soudu při Němec-
kém zemském soudu v Brně soudní 
jednání se sedmi osobami, které 
poskytly podporu odbojáři Živnému. 
Pomoc poskytnutá Stanislavu Živ-
nému byla vyhodnocena jako vele-
zrádné jednání proti třetí říši. Míra 
pomoci rozhodovala o výši trestu, 
proto si Králík s Máchou stáli nej-
hůře, poněvadž Živnému obstarali 
střelné zbraně, z nichž pak tento 
dokonce při zatýkání zranil Floriana, 
příslušníka gestapa. Navíc oba pro-
kazatelně věděli, že byl Živný dříve 
z politických důvodů vězněn a poté 
uprchl. Mácha byl také obviněn z ob-

starávání falešných legitimací. Dne 
18. června 1943 si oba dva vyslechli 
nemilosrdný ortel smrti. Následující 
den byli odvezeni na určené místo 
exekuce, do Prahy na Pankrác.
Králík, Mácha i jejich bližní se snažili 
o zmírnění trestů. Anastázie Králíko-
vá zaslala 30. června a 12. červen-
ce 1943 žádosti o milost pro svého 
muže vůdci, v druhém případě též 
říšskému protektorovi. Králíkovi ro-
diče se ve stejné věci obrátili 18. srp-
na 1943 na státního ministra protek-
torátu Čechy a Morava. Dokonce se 
ozvali také Králíkovi zaměstnanci, 
kteří 26. července 1943 zaslali žá-
dost o milost dr. Nüssleinovi, vrch-
nímu státnímu návladnímu. Králík 
podal žádost o milost dvakrát pro-
střednictvím svého právního zástup-
ce. Obdobné žádosti zaslali rovněž 
Máchovi příbuzní. Nacistická maši-
nérie však rozsudek nezmírnila, nic 
na tom nezměnila ani skutečnost, že 
Králík i Mácha měli malé syny. Kon-
cem března 1944 bylo rozhodnuto 
provést výkon trestu. Poprava se 
uskutečnila 6. dubna 1944 (tedy 292 
dní po rozsudku!), nejprve gilotina 
ukončila Máchův život (16.22 hodin), 
dvě minuty poté i Králíkův život.
Několik tajně vynesených dopisů 
Králíka a Máchy (tzv. škrabky či 
motáky) bylo po válce publikováno 
v knize „Žaluji, Pankrácká kalvárie“.
Čest památce odbojáři Aloisi Králí-
kovi, rodákovi z Kojetína, od jehož 
narození uplyne 9. června rovných 
sto let.

Petr Jirák

Gilotina v Pankrácké věznici
zdroj: www.fronta.cz 
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Rubrika zdraví - 4. díl: Magické horké lávové kameny
„ho oKalaKuPua 
PohaKu“ nebo-li 
Magické horké 
lávové kameny
 
Tento druh masáže znali již moud-
ří Egypťané, také Číňané a do-
konce i staří Mayové. Nejedná se 
tedy v žádném případě o moderní  
a nově vzniklou terapii, ale naopak 
o tisíci lety prověřený způsob od-
počinku a nastolení harmonie. Ma-
sáž horkými čedičovými kameny 
se právem řadí mezi jednu z nej-
luxusnějších a nejvíce relaxačních 
masáží vůbec.

Jak vznikl nápad masírovat právě 
pomocí kamenů?
Kámen byl již od nepaměti použí-
ván pro mnoho činností. Tedy jako 
pracovní nástroj, zbraň a samo-
zřejmě i stavební materiál. Získal 
si pevné postavení v každodenním 
životě starověkých lidí. Bylo proto 
jen otázkou času, kdy pronikne i 
do léčitelství a medicíny. Například  
v Indii, již před 5000 lety, se v sou-
ladu s ajurvédskou tradicí používa-
ly při masážích kameny ohlazené 
říční vodou nebo oblázky sbírané 
z mořského dna. Takové kameny, 
nasycené solí a minerálními lát-
kami, se zahřívaly a přikládaly na 
tělo pro odstranění bolesti. V Číně 
již před 4000 lety používali horké 
kameny pro odstraňování svalo-
vých bolestí, zlepšení funkce vnitř-
ních orgánů a harmonizace čaker 
(energetických center na lidském 
těle). Naproti tomu američtí indiáni 
využívali kameny i jako duchovní 

nástroje k nalezení harmonie a rov-
nováhy. Věřili také, že za pomoci 
léčivé síly horkých kamenů je mož-
né „získat zpět, co bylo ztraceno“. 
Havajští šamané zahřívali hladké 
vulkanické kameny v ohni, poté je 
balili do listů, které obsahovaly ri-
cinový olej a přikládali na tělo pro 
snížení bolestí a křečí. 

Masáž čedičovými kameny lávové-
ho původu v sobě tedy ponejvíce 
kombinuje havajské techniky spolu 
s čínskou tradiční medicínou. „Ob-
lázky jsou nahřívány ve vodní láz-
ni, a to na teplotu 45 - 50 stupňů 
Celsia. Teplo kamenů a jejich vlně-
ní působí přes energetická centra 
v našem těle - čakry, které vedou 
od konečků prstů na nohou a rukou 
ke všem vnitřním orgánům našeho 
těla. Při zdravotních problémech či 
při zvýšené únavě bývají tato mís-
ta zablokovaná a neprůchodná. To 
má pak za následek permanentní 
únavu, podrážděnost, vyčerpanost 
a různá onemocnění,“ vypočítává 
účinky horkých lávových kamenů 
Leona Deutschelová, majitelka 
RELAX CENTRA Kojetín.  Právě 
horké kameny dokáží povzbudit 
činnost orgánů. Znovu obnovený 
tok energie klienta uklidní a uvol-
ní, odplaví z těla toxiny a stres. 
Nastartuje se očistný proces de-
toxikace a dochází tak k celkové 
regeneraci těla.

Horký tlak z kamenů proniká mimo 
jiné také ihned do svalů. Dochází  
k uvolnění křečí, rozpouštění bo-
lesti, ztuhlosti a regeneraci tkání. 
Otevírají se kožní póry. Zlepšuje 
se celkový krevní oběh, posiluje se 

lymfatický a imunitní systém. Teplo 
reguluje trávení a zrychluje metabo-
lismus. Ma-
sáž lávovými 
kameny vý-
razně pomá-
há také při 
ods t ranění 
problémů se 
s p á n k e m , 
koncentrací 
a neschop-
ností se 
uvolnit a při 
klimakteric-
kých obtí-
žích.

Může být člověk po této masáži 
unavený? 
„Může to být, protože jedním 
z účinků terapie je také detoxika-
ce těla, nastartování odbourávání 
škodlivých toxinů můžete pociťo-
vat právě jako únavu nebo rozlá-
manost,“ objasňuje Leona Deuts-
chelová a pokračuje: „Protože se 
jedná o skutečně vysoce relaxač-
ní masáž, podřídili jsme tomuto 
i celé zařízení interiéru. Každý, 
kdo k nám přijde, se bude cítit pří-
jemně, k tomu přispívá i příjemné 
citrónové aroma, které má za úkol 
harmonizovat a zklidnit naše tělo.“ 
Vyzkoušejte tedy na vlastní kůži 
slast, kterou zažívaly již starodáv-
né civilizace. 

Informace byly připraveny ve spo-
lupráci s Leonou Deutschelovou, 
RELAX CENTRUM Kojetín
www.relax-centrum-kojetin.cz.

Foto: RELAX CENTRUM Kojetín

Masáž lávovými kameny Masážní místnost v RELAX CENTRU  Kojetín

Aromalampy nava-
zují uvolňující pocity
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Mateřská škola Kojetín
co přinesl duben 
v MŠ Kojetín…

Jaro je v plném proudu a příroda se 
konečně probudila po nekonečné 
zimě. Při vycházkách objevujeme 
první broučky, na květinách odpočí-
vají motýli a ve větvích jsme zahléd-
li první pavučiny s pavoučky. Teplé 
sluníčko nás konečně vylákalo na 
školní zahradu.
Hned zkraje dubna zahrály učitel-
ky dětem v MŠ Masarykovo nám. 
maňáskovou pohádku Dědečkova 
zvířátka.

V pondělí 11. dubna 2011 se děti 
z oddělení „Rybiček“ zúčastnily 
v sále Pivovarského hotelu „vítání 
jara“, které uspořádalo pro seniory 
Centrum sociálních služeb Kojetín. 
Děti se představily s programem pl-

ných jarních říkadel, básní a písní. 
Ve čtvrtek 21. dubna 2011 proběhl 
v budově MŠ Hanusíkova 10 zápis 
pro děti, které chtějí nastoupit od září 

2011 nebo v průběhu roku školního 
2011/2012. Všichni, kdo se dostavili 
k zápisu, měli možnost prohlédnout 
si velikonoční výstavu ve vestibulu 
školy, zapojit se ve výtvarné dílně 
a za pomoci svých rodičů a učitelek 
zhotovit si malé překvapení. Radost 
nově příchozím dětem po zapsání 
do mateřské školy udělaly dáreč-
ky, které si s sebou odnesly domů. 
Děkujeme rodičům za projevenou 
důvěru a těšíme se na vzájemnou 
spolupráci od září 2011.

Ve středu 27. dubna 2011 se děti 
z oddělení „Koťátek“ zúčastnily 
„vyhlášení nejlepších sportov-
ců za rok 2010“ v sále Sokolovny 
Kojetín, kde předvedly vystoupení 
se skladbou „Strašidla“ a „Spadla 
lžička do kafíčka“. Za povedené 
vystoupení byly děti odměněny po-
řádným potleskem.
V pátek 29. dubna 2011 přijelo do 
obou MŠ divadlo Agentura Jana 
z Olomouce s pohádkou „Malova-
né písničky“. 

Nejstarší děti se připravovaly na 
slet čarodějnic pořádaný již čtvr-
tým rokem v posledním týdnu mě-
síce dubna. Do příprav jsme zapo-
jili také rodiče, kteří připravili dětem 
čarodějnický převlek a pořádné koš-
tě. Ve třídě si děti vyráběly z papíru 
netopýry, hady, naučily se čaroděj-
nickou píseň. Pak se zahrada pro-
měnila v kouzelnou čarodějnickou 
školku a  děti plnily po celé dopoled-
ne kouzelnické úkoly: let tajemným 
lesem na koštěti, tichá chůze kolem 
netopýrů, hledání hadů v trávě, ná-
vštěva čarodějnice v chaloupce - 
děti musely sáhnout pod pokrývku 
a najít si sladkou odměnu. Na závěr 
dostala každá malá čarodějnice ča-
rodějnické vysvědčení.
A co nás čeká v květnu? Nejvíce 
očekávanou akcí je každoročně be-
sídka ke Dni matek, ale těšíme se 
také na dopravní hřiště v Kroměří-
ži, kde si budeme moci vyzkoušet 
naše řidičské dovednosti a znalosti 
pravidel silničního provozu. 

vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín

sluňákov

V pondělí 14. března 2011 se zú-
častnili žáci 4. tříd ZŠ nám. Míru 

Výprava nejen 
za lovci mamutů

V pátek 28. ledna 2011 se žáci pá-
tých tříd vydali za poznáním minu-
losti do Muzea Komenského v Pře-
rově. Jedna skupina žáků poznávala 
školní život v době, kdy žil J. A. Ko-
menský, následně si prohlédla škol-
ní třídy a kabinety z časů rakouské-
ho mocnářství a z doby, kdy do školy 

chodili jejich babičky a dědečkové. 
Nejvíc je zaujala třída z přelomu  
19. a 20. století, hlavně kabinet s po-
můckami, z nichž řada - jak jsme 
se později dozvěděli - pocházela  
i z naší školy.
Druhá skupina zatím prozkouma-
la celé muzeum od sklepení až po 
věž. Navštívila veškeré expozice. 
Každému žákovi se líbilo něco ji-
ného - děvčata očarovaly hanácké 
kroje, kluky spíš zajímaly artefakty 
z bojů o Přerov. Všichni se shodli, 
že asi nejzajímavější bylo podzemí 
s vykopávkami z doby nejstaršího 
osídlení.
Jako návrat do minulosti - doby ledo-
vé - působilo, když jsme se nakonec 
ocitli v Předmostí, tehdy ještě pokry-
tém sněhem, a šli jsme se podívat 
na památník lovců mamutů, který 
se nachází pod místním hřbitovem. 
Sice nás tam původně nechtěli pus-

tit, neboť ještě nebyla sezóna, ale 
nás lákalo vidět na vlastní oči, jak 
vypadaly odkryté kosti zvířat, která 
lovili naši předkové, lovci mamutů.
Výlet, dle sdělení dětí, byl nabitý 
poznatky. Některé z dětí byly vůbec 
poprvé v Muzeu Komenského v Pře-
rově a byly překvapeny bohatstvím 
sbírek. Pro řadu z nich to byl impuls 
k tomu, aby tam příště s sebou vzaly 
i své rodiče.
Potěšilo nás, když si děti sdělova-
ly zážitky z tohoto výletu, jak moc 
byly překvapeny těžkým životem  
J. A. Komenského. Ocenily také, 
že i přes osobní tragédie (smrt dětí 
a manželek) dokázal přemýšlet nad 
tím, jak usnadnit dětem vzdělání.
Vždyť každá dobře zpracovaná 
učebnice je jen pokračováním jeho 
práce.            

Bronislava Mračková 
a Ivana Panáková

třídenního pobytu s přírodovědným 
programem zaměřeným  na ochra-
nu přírody, který se konal na Sluňá-
kově v Litovelském Pomoraví.
V 7 hodin  jsme se setkali na ná-
draží v Kojetíně. Pak jsme šli ven 
čekat na vlak do Přerova. Když do-
jel na nádraží, čekalo nás rozlouče-
ní s rodiči. Z Přerova jsme jeli do 
Olomouce a odtud do Horky nad 
Moravou.  Jakmile jsme dorazili na 
„Sluňákov“, byl pro nás od začátku 
nachystaný program. Ubytování  
mě překvapilo, byl to malý, ale moc 
pěkný pokoj. Další dva dny utekly 

jak voda. Myslím si, že nás nejvíc 
bavilo lovení příšerek. Teda musím 
se přiznat, že beruška vodní mě 
děsila. Po shrnutí všech tří dnů se 
mi líbilo vše - akorát se mi nelíbi-
la procházka kolem rybníku. Když 
jsme se vrátili do Kojetína, rodiče 
byli rádi, že jsme už doma.

Ze slohové práce 
Natálie Junaštíkové

foto: Iva Trefilková
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Základní škola sv. Čecha Kojetín
návštěva národního
divadla

Jako již tradičně se naše škola na 
jaře rozhodla zhlédnout krásy Pra-
hy. Velmi nám v tom pomohly Čes-
ké dráhy, které nabízejí pro děti 
základních škol jízdné do Prahy  
a některých dalších měst za zvýhod-
něné jízdné. Navíc se nám povedlo 
vyřídit povolení k exkurzi v Národ-
ním divadle. To byl bezesporu zlatý 

hřeb celého připraveného 
programu. Národním di-
vadlem nás provedl velmi 
ochotný průvodce, se kte-
rým jsme prošli Národní di-
vadlo doslova a do písme-
ne od sklepa až po střechu. 
A věřte, že ze střechy Ná-
rodního divadla je opravdu 
krásný výhled na panorama 
Pražského hradu. Exkurze 
se tedy velmi vydařila a už 
se těšíme na další. žáci ZŠ Kojetín Sv. Čecha 

Základní škola sladovní Kojetín

Projektový barevný
den

Naše společnost získává v posled-
ních desetiletích pluralitní charak-
ter. Počet cizinců a jejich dětí žijí-
cích na území ČR narůstá. Stále 
více se tak setkáváme v každoden-
ním životě s lidmi z nejrůznějších 
kultur.
Seznámit žáky s rozmanitostí kul-
tur, tradic a hodnot společnosti  
a vést ke vzájemnému respektová-
ní sociokulturních odlišností, bylo 
cílem našeho dalšího projektového 
dne. A proč jsme ho nazvali „Ba-
revný“? V naší 6. třídě jsme napří-
klad hovořili o olympijské myšlence  
a využili symbolické barevné ozna-
čení olympijských kruhů předsta-
vujících jednotlivé světadíly.
V přípravném týdnu nejmladší děti 
z 1. třídy četly pohádky z různých 
světových končin, malovaly obráz-

ky k textu a trénovaly své vystoupe-
ní na školní prezentaci. Žáci 4. roč-
níku nakreslili základní potraviny  
a zjistili, jak se řeknou v různých 
jazycích. Starší žáci zase vyhledá-
vali na internetu informace o svě-
toznámých hercích, sportovcích  
a umělcích. Rovněž si povídali  
o jednotlivých rasách, rasismu  
a xenofobii. Všichni školou povinní 
zkusili uvařit jídlo ze světové ku-
chyně a vyrobili prezentační pla-
kát. Šestá třída na něm předložila 
své ústřední motto „Pospolitost“ do 
30 jazyků. 
Samotný Barevný den proběhl 
v pondělí 21. února 2011 předsta-
vením jednotlivých tříd. „Maloš-
ci“ zaujali pohádkou a písničkou, 
čtvrťáci již zmíněným překladem 
potravin, nejstarší žáci školy po-
vídáním o lidských rasách. Pre-
zentace byla zakončena tanečním 
vystoupením, které v závěru strhlo 
k tanci i některé přítomné rodiče. 

Po přestávce proběhla sebepozná-
vací hra Kytička, při níž si děti vzá-
jemně zapisovaly kladné vlastnosti 
na papír upevněný na zádech. Po 
třídních komunitních kruzích patřil 
závěr projektového dne promítání 
animovaných pohádek pro mladší 
ročníky a filmu Fontána pro Zuza-
nu 3 pro starší žáky. 
Barevný den se opravdu vydařil, 
o čemž svědčila i slova třináctileté 
Růženky: „To byl ale krásný den.“ 

Hynek Zatloukal

Zlatý slavík 2011

Tradičně se u nás pořádá pěvec-
ká soutěž „Zlatý slavík“. Také letos 
se ve středu 23. února 2011 shro-
máždili v hale školy všichni žáci, 
aby buď vystoupili s písní, kterou 
si vybrali, nebo alespoň potleskem 
odměnili své spolužáky. Největší 
zájem o účast v soutěži měly jako 
obvykle nejmenší děti. 2. a 3. tří-
da zvítězila ve skupinovém zpěvu, 
porota brala v úvahu i nadšení,  
s jakým děti zpívaly. Dalšího úspě-
chu třeťáci dosáhli, když se Denis 
Gábor umístil na prvním místě  

v soutěži mladších jednotlivců. 
Žáci druhého stupně se do soutěže 
příliš nehrnuli, i když zpívají pěkně. 
Možná je to věkem, že se ostýchají 
před ostatními. Z chlapců zazpíval 
jen Tomáš Vaculík. Přednes písně 
byl tak zdařilý, že i v konkurenci 
více účinkujících by zřejmě získal 
1. místo. I když po nemoci, vystou-
pila v soutěži jednotlivců Kristýna 
Láníková ze 7. ročníku a její zpěv 
byl odměněn bouřlivým potleskem. 
Stejně jako v loňském roce se 
umístila na prvním místě a společ-
ně se spolužačkou Janou Polišen-
skou ze stejného ročníku byly nej-
lepší v soutěži dvojic. Pochvala pa-

tří všem účinkujícím a poděkování 
všem, kteří se na přípravě Zlatého 
slavíka podíleli.

Blanka Kaštilová
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Základní škola sladovní Kojetín

okresní kolo ve 
stolním tenisu chlapců

V úterý 1. března 2011 se usku-
tečnilo v naší škole tradiční Okres-
ní kolo ve stolním tenisu chlapců 
speciálních škol okresu Přerov. 
Zúčastnila se ho čtyřčlenná druž-
stva z Přerova, Lipníku, Hranic  
a Kojetína. Nejlépe připraveni byli 
letos chlapci ze speciální školy  
v Lipníku. Jejich žáci obsadili první 
a třetí místo, druhé místo vybojo-
val zástupce přerovské speciální 
školy. Vítězům blahopřejeme k do-
saženým sportovním úspěchům.

Alena Dufková

Projektový den svět a já

Jednou ze základních potřeb každé-
ho z nás je touha být uznáván, a to ta-
kový, jaký ve skutečnosti jsem. Zdra-
vé sebevědomí je klíčem k vytváření 
normálních vztahů k lidem okolo nás. 
Cílem výchovného působení pedago-
gů v naší škole je vychovat dítě, které 
dokáže přijmout samo sebe, ví, že má 
svoji hodnotu, důvěřuje svým schop-
nostem a není odkázáno na mínění 
druhých. K vybudování sebedůvěry 
našich žáků je zaměřen projektový 
den Svět a já. Během tohoto dne 
se žáci formou her a prožitků snaží 
dozvědět co nejvíc o sobě a svých 
spolužácích, což zároveň přispívá 
ke zkvalitnění vztahu mezi učitelem 
a žáky. Průběh projektového dne: 
Děti ze 2. a 3. ročníku se zaměřily 
na vzájemné poznávání sebe sama  

a na zlepšení komunikace mezi se-
bou. Žáci 4. - 6. ročníku se soustředili 
na poznávání a ocenění svých dob-
rých vlastností a na zkvalitnění týmové 
práce. Sedmáci poznávali sami sebe 
prostřednictvím modelování masky 
svého obličeje. Osmáci se věnovali 
prezentaci svých zálib a úspěchů. De-
váťáci se zamýšleli nad schopnostmi 
a dovednostmi, kterých si u spolužáků 
nejvíc cení. Veškeré činnosti byly pře-
dem pečlivě připraveny třídními učiteli  
a zohledněny věkem a schopnostmi 
dětí. Atmosféra ve třídách byla tvůr-
čí, žáci se aktivně zapojili do všech 

činností. Průběh dne zhodnotili žáci  
v komunitních kruzích.

Pavla Stiborková

naše škola vykonává 
činnost základní školy 
praktické, základní školy 
speciální a školní družiny

Žáci 1. - 9. postupného ročníku zá-
kladní školy praktické jsou vzdělá-
vání podle Školního vzdělávacího 
programu Škola pro život, zpracova-
ného podle RVP ZV a přílohy RVP 
ZV - LMP. Vzdělávání je maximálně 
přizpůsobeno žákům s výukovými 
problémy spojenými se zdravotním  
a lehkým mentálním postižením.  
V prostředí školy se žáci cítí dobře, 
spokojeně, jistě a bezpečně. Vzdě-
lávání je propojené se skutečným 
životem, žáci si osvojují praktické do-
vednosti, které využijí při svém začle-
ňování do běžného života.
Vzdělávání základní školy speciál-
ní je realizováno vzdělávacím pro-
gramem s názvem Krok za krokem  
a to pouze v jedné třídě s maximál-

ním počtem 10 žáků. Délka 
vzdělávání je stanovena 
na 10 let povinné školní 
docházky a vzdělávací pro-
gram je zpracován podle RVP pro 
obor vzdělání základní škola speci-
ální. Poskytujeme vzdělání žákům 
se  středním až hlubokým mentálním 
postižením a kombinaci s porucha-
mi autistického spektra, s tělesným 
nebo smyslovým postižením včetně 
poruchy komunikačních schopností 
a poruch chování.
Škola zohledňuje individuální limity 
žáků dané konkrétní mírou posti-
žení s přihlédnutím k možnostem  
a schopnostem jednotlivých žáků. 
Režim života školy je flexibilní, umož-
ňuje měnit organizaci činností dětí  
a přizpůsobovat se tak jejich potře-
bám či aktuální situaci. Vyučování ve 
škole probíhá podle platného rozvrhu 
hodin, začátek a konec vyučování je 
možno přizpůsobit možnostem dojíž-
dějících žáků.
Nabízíme dětem využití volného času 

v zájmových kroužcích zaměřených 
na pohybové aktivity - florbal, tanec, 
stolní tenis, ale i na zpěv, na výuku 
angličtiny a počítačové gramotnosti.  
Kroužky jsou zajištěny bezplatně po 
celý školní rok.  
Škola je realizátorem grantového 
projektu s názvem Etická výchova, 
Finanční gramotnost a Předprofesní 
příprava v základní škole praktické. 
Přínosem projektu je výuka tří nových 
předmětů a činnost poradenského 
pracoviště, v němž pracuje školní 
psycholog, etoped i logoped. 
Pedagogický sbor se skládá z uči-
telů s magisterskou vysokoškolskou 
kvalifikací speciálních pedagogů. 
Jedná se o tyto aprobace: logopedie, 
surdopedie, psychopedie, etopedie 
a somatopedie.
Jsme otevřenou školou - velký důraz 
klademe na spolupráci s rodiči. Rodi-
če se podílejí na přípravě individuál-
ních vzdělávacích plánů i na určování 
strategií pro vzdělávání jejich dítěte. 

Jaroslav Šiška
 ředitel školy 

Kontaktní údaje: 
Základní škola Kojetín, Sladovní 492
Sídlo: Sladovní 492, 752 01 Kojetín 
Telefon: 581 762 281; 606 624 980 
E-mail: zssladovni@volna.cz 
Webové stránky: www.zssladovni.info  
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Gymnázium Kojetín
nebe na zemi aneb 
lyžák v alpách

V neděli 20. března 2011 se u ko-
jetínského gymnázia sešli lyžaři  
a snowboardisté ze sexty a druhého 
ročníku doplnění o bývalé studenty 
školy, žáky chropyňské základky  
a o příbuzné a kamarády studen-
tů. Po nepatrných problémech, kdy 
jsme nemohli naše lyže, snowboardy  
a batohy, nacpat do autobusu, jsme 
zamávali rodičům, zamáčkli slzu  
a odjeli vstříc ledovci Kaprun.
Naše cesta vedla přes České Bu-
dějovice, kde jsme vyzvedli dele-
gáta cestovní kanceláře, který měl 
připravené zajímavosti o Linci, Sal-
zburgu a dalších městec, jež jsme 
míjeli.
Malé městečko Maishofen, nás 
přivítalo okolo šesté hodiny odpo-
lední. Po ubytování a vybalení věcí 
jsme se sešli ve společenské míst-
nosti. Tam zazněly první prezenta-
ce týkající se Rakouska, jež jsme si 
sami připravili: Zásady bezpečného 
lyžování, Snowboardové vybavení 
a Trendy moderního lyžování. Po 
dlouhé cestě byli všichni unaveni  
a usnuli ještě před večerkou.
Pondělní snídaně byla skvělá - 
housky, sýry, šunka, džus, káva, 
čaj. Pak už jsme obuli lyžáky, nasa-
dili helmy, dostali krásné oranžové 
vestičky a natěšení vyrazili vstříc la-
novkám. Jezdilo se celé dopoledne, 
pak se šlo na oběd a zase lyžovat. 
Ve čtyři hodiny byl sraz u autobusu 
a jelo se zpět do penzionu. Večeře 
byla pro všechny velkým překvape-
ním:  obrovské mísy se zeleninou, 
skvělý dresing, hranolky a řízky. 
Přecpaní jsme vyslechli další pre-
zentace o Salzburgu a Národních 
parcích Rakouska.
Další den se opět lyžovalo a snow-
boardilo. Ti, co měli foťáky, fotili 
ostošest.Večer se šlo nakupovat: 

čokolády, bonbony a pití. Po večeři 
se promítly poslední dvě prezenta-
ce – Neštěstí v Kaprunu a Dunaj. 
Všechny jsme vyhodnotili další den. 
Před večerkou se celá naše parta 
slezla na chodbě a za doprovodu 
kytary se zpívaly písničky.
Poslední den jsme na parkoviště 
pod sjezdovkami dojeli asi o hodinu 
dřív, aby se řidič mohl připravit na 
dlouhou noční jízdu domů. Nám to 
ale nevadilo. Spíše jsme byli rádi, že 
jsme na kopci tak brzo a mohli jsme 
si užít krásně upravených sjezdo-
vek. Na oběd byly zase housky. Ty 
už všem lezly krkem, a tak se šlo 
na pizzu, těstoviny a další chutná  
a batohem nezmačkaná jídla. 
Odpoledne jsme se vydali na výlet 
na nejvyšší bod ledovce. Ten byl ve 
výšce 3029 metrů. Zde se fotogra-
fové vyřádili. Pak nám nezbývalo 
nic jiného než se rozloučit a sjet la-
novkou k parkovišti. Tam jsme ode-
vzdali reflexní vestičky, naposledy 
se podívali na Kitzsteinhorn a uhá-
něli zpět k penzionu, abychom se  
v rychlosti sbalili, uklidili pokoje  
a sešli se na poslední večeři. Záro-
veň byly vyhlášeny výsledky prezen-
tací. Nejvíce bodů získala prezenta-
ce Neštěstí v Kaprunu. Aby ale ne-
byli ostatní smutní, sladkou odmě-
nu dostali všichni. Neví se jak, ale 
přece jen jsme nacpali naše batohy  

a kufry do autobusu, usadili, spočí-
tali se a vydali k domovu. Dorazili 
jsme asi o půl šesté ráno a šťastně 
padli do vlastních postelí.
Mluvím za všechny, když říkám, že 
se lyžařský a snowboardový kurz 
vyvedl. Počasí bylo skvělé, celou 
dobu svítilo sluníčko, nikdo se ne-
spálil a sešla se skvělá parta, kte-
rá si doteď pochvaluje večeře. Ale 
hlavně, hlavně jsme si to všichni 
náramně užili.
Tímto bych také chtěla poděkovat 
paní zástupkyni Janě Krejčířové, 
panu učiteli Jiřímu Štefkovi a panu 
řediteli Milanu Bajgarovi za to, 
že se kurz uskutečnil. Děkujeme 
i panu doktorovi Jiřímu Luptákovi, 
který měl naštěstí práci až poslední 
den, panu delegátovi a v neposled-
ní řadě panu řidiči Standovi, který 
musel snášet naše pokusy o zpěv.  
Lyžařskému a snowboardovému 
kurzu zdar a příští rok bychom 
mohli jet znovu.

Petra Procházková
 sexta Gymnázium Kojetín
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učíme se bránit

Od října loňského roku funguje na 
GKJ společný projekt gymnázia  
a Městské policie Kojetín „Naučte 
se bránit!“. Cílem projektu je sezná-
mit účastníky s některými krizový-
mi situacemi, jež mohou v reálném 
životě nastat, a možnými řešeními 
těchto situací. Kroužek je určen 
chlapcům a dívkám od 12 let, kteří 
mají zájem o takovéto znalosti a do-
vednosti. Zájemci se scházejí každý 
druhý čtvrtek u budovy gymnázia,  
v jehož tělocvičně tréninky probíhají. 
Jednotlivé tréninky se simulují vždy 
určitou situací a účastníci kurzu tré-
nují základní principy pohybu, sta-
bilitu, bezpečnou vzdálenost apod.  
Předváděné metody řešení situace 

jsou vztaženy k právnímu rámci 
nutné obrany a hodnotám, které 
se snažíme zachovávat v situacích 
běžných i krizových. Tréninky jsou 
koncipovány jako samostatné celky, 
a tak i když na sebe navazují v nos-
ných myšlenkách, přijít a zúčastnit 
se jednotlivých lekcí může každý. 
Nám tak nezbývá než poděkovat 
Jiřímu Hübnerovi za vedení těchto 

tréninků a popřát všem zájemcům, 
aby našli onu špetku odvahy, která 
je třeba, aby se k nám  přidali.

Karel Beneš, oktáva GKJ

adoptuj panenku 
a zachráníš dítě

Tak jako se na začátku jara začí-
nají rodit mláďátka, tak se i u nás 
na Gymnáziu v Kojetíně narodilo 20 
panenek, které ušili zruční studenti 
naší školy. A my dvě jsme se roz-
hodly s jednou touto panenkou udě-
lat rozhovor. Námi vybraná panen-
ka se jmenuje Barča a ušila ji Gab-
ča Hadrabová z V5, která s celým 
nápadem u nás na škole přišla.
Ahoj Barčo, můžeš nám o sobě 
něco říct?
Narodila jsem se v únoru 2011  
s výškou 34 cm, mám hnědé vlasy 
a modré oči. Pocházím z České re-
publiky.
Jak Gabču napadlo pořídit si ta-
kovou panenku?
Proces byl velmi zdlouhavý, nejprve 
z UNICEFu poslali šablonu mého 
těla i těl pro mé kamarády. Šablo-
na pak putovala do rukou dvanácti 
dobrovolníků, kteří se jich ujali a už 
jim nic nebránilo k vyřádění se na 
naší tvorbě. 
Z čeho jsi vyrobená?
Tělo je ušité z látky a vycpané va-
tou nebo různými kousky látek. Na 
sobě mám pletený kabátek, který 
se mé mamině náramně povedl. 
Ostatní mí přátelé nosí nejrůznější 
módní výstřelky podle toho, co se 
jejich rodičům líbí. Jediné, co se ne-
smělo, bylo našívat na nás knoflíky, 

perličky a korálky, které by mohly 
být pro ty nejmenší děti nebezpeč-
né.
Jaký osud vás čeká?
Smyslem života každého z nás je 
ochránit děti do pěti let z rozvojo-
vých zemí před smrtelnými choro-
bami. Když si mě za 600 Kč koupí-
te, darujete tím 6 očkovacích vakcín 
pro ohrožené dítě. Každoročně tak 
zachráníme tři miliony dětí. A navíc, 
když si nás někdo zakoupí, dosta-
ne náš rodný list s poděkováním 
UNICEF a kontaktem na výrobce.
Kam si pro tebe můžeme přijít?
Jako přechodné bydliště mám za-
tím Gymnázium Kojetín a může si 
mě koupit každý, kdo bude chtít po-
moci dětem v ohrožení. A kdybyste 
se chtěli podílet na dobré věci ještě 
jiným způsobem, tak nám můžete 
pořídit další brášky a sestřičky. Více 
informací získáte na www.unicef.cz, 
Projekt Panenka.

S Barčou si povídaly 
Michaela Vacková 

a Silvie Hrbková, sexta GKJ

Vrškománie 
pro Michalku 
pokračuje! 

Vrškománie pro Michalku úspěš-
ně pokračuje. V měsících březnu  
a dubnu jsme nashromáždili dalších 
53 kg vršků. 
Lví podíl na tom má Základní škola 
na náměstí Míru, která naši sbírku 
podpořila 30 kg vršků. Obrovský dík 
patří samozřejmě celé škole, zvlášt-
ní poděkování ovšem směřuje do  
1. A třídy učitelky Jolany Pavlíčkové 
- přinesli najednou přes 22 kg vršků 
a nejpilnějšími sběrateli byli David 
Bibr a Anetka Krybusová. Na gym-
náziu se podařilo vybrat dalších  
9 kg vršků a veřejnost přispěla dal-
šími 14 kg. 
Celkově je tedy pro Michalku na 
gymnáziu uskladněno 100 kg vršků 
a věřím, že do konce školního roku 
sbírku ještě rozšíříme! 

Zuzana Kebzová

Gymnázium Kojetín
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Gymnázium Kojetín
dobyli jsme debatní 
pól

Ve dnech 1. - 3. dubna 2011 jsme 
se zúčastnili čtvrtého a v tomto 
školním roce i posledního kvalifi-
kačního debatního turnaje. Kde? 
Tentokrát jsme se nechali pohostit  
v malebném městečku, proslave-
ném mj. muzeem Járy Cimrmana, 
Letohradě. A kdo my? Přece De-
batní klub gymnázia Kojetín v plné 
sestavě: Mr. Error, Supermandarin-
ky a tým Žirafy.
Jelikož se na tomhle turnaji mělo 
rozhodnout, kdo vlastně postoupí 
do velkého finále, dalo se očeká-
vat, že atmosféra bude houstnout. 

Ovšem nejen organizátoři, rozhodčí 
ale i debatéři se podíleli na hladkém 
průběhu turnaje a lze konstatovat, 
že proběhl lépe než dobře.
Kromě zajímavého města, dobré-
ho jídla a přátelského ducha jsme 
dostali i zajímavé teze, a to: „Vláda 
by za určitých okolností měla lhát 
svým občanům“. Další připrave-
ná teze zněla: „Země EU by měly 
prosazovat u muslimských přistě-
hovalců politiku asimilace namísto 
multikulturalismu“. A nepřipravené 
teze byly: „Stát by neměl podporo-
vat veřejnoprávní média“, „Arabům 
by neměla být věnována zvýšená 
pozornost při bezpečnostních pro-
hlídkách“ a „Na základních školách 
by měla být povinná sexuální vý-

chova“.
A jak jsme dopadli? Jedeme do 
Prahy! Je mou velkou ctí vám ozná-
mit, že jeden z našich týmů, a to Mr. 
Error, ve složení: Marek Raclavský 
(V8), Tomáš Šestořád (V8) a Lukáš 
Burget (V6), se probojoval až do 
velkého finále - dobyl debatní pól  
a Supermandarinkám to uteklo pou-
ze o vlásek, protože konkurence 
byla opravdu velká, i přesto si oba 
týmy zaslouží velkou gratulaci. 
Finále se bude odehrávat v Posla-
necké sněmovně v Praze, takže 
Erroři? Držíme pěsti, přejeme štěstí  
a debatování ZDAR!

Za debatní klub Gymnázia Kojetín
Klára Ligurská

Kohout v Kojetíně aneb 
„trilobitův“ nadhled 
zblízka 

Očekáváte-li s mírným zděšením, 
že se následující řádky budou za-
bývat zoologií či paleontologií, 
můžete zůstat klidní, jelikož tento-
krát vskutku nehodlám pojednávat 
o žádném kohoutovi, nýbrž o Ko-
houtovi, tedy o Pavlu Kohoutovi.  
A pokud netušíte, co míním naráž-
kou na fosilní trilobity, dovolte mi 
stručné vysvětlení: jednou z dlouho-
dobých aktivit tohoto významného 
českého prozaika a dramatika, jenž 
nás, studenty Gymnázia Kojetín  
v úterý 19. dubna 2011 poctil svou 
návštěvou, je mimo jiné i publiko-
vání v jednom z našich seriózních 
deníků, kde je pro jeho fejetony již 
tradičně vyhrazena sobotní rubrika 
nesoucí název Z pohledu trilobita.
Ve chvíli, kdy pan Kohout s chotí 
prošel dveřmi, byl již celý sál dosta-
tečně napjatý, než aby hlučel a na-
rušoval tím slavnostní atmosféru vy-
cházející z přítomnosti elegantního 

a charismaticky vzhlížejícího muže, 
jehož všichni tak netrpělivě očeká-
vali. Po krátkém přivítání a úvodním 
slovu ředitelky Gymnázia Kojetín se 
slova ujal sám host, Pavel Kohout, 
který uvolnil atmosféru citací ze 
svého díla. Výstižný, aktuální a sati-
ricky úsměvný fejeton o palčivé pro-
blematice sexuální výchovy na ško-
lách donutil každého z přítomných 
držet v sobě hlasitý smích suplova-
ný tichým a kulantnějším pousmá-
ním se. Netrvalo dlouho a zpočátku 
nesmělí studenti se odhodlali polo-
žit spisovateli první otázku, avšak 
dále již následovala smršť dotazů 
týkajících se nejen literatury, ale  
i oborů beletrii vzdálenějších, jakými 
jsou například politika a ekonomie. 
Přehled, nadhled, vtip i důvtip, jimiž 
vitální a  energický umělec oplýval, 
přitom musel fascinovat celý pozor-
ně naslouchající sál.
Chvíle, kdy se naplnil čas tohoto 
vzácného setkání, vzbudila beze-
sporu zklamání u mnoha studen-
tů, kteří ještě nestihli přednést svůj 
dotaz. Útěchou jim však mohla být 
nevšední příležitost nechat si pode-
psat některou z Kohoutových knih 

nacházejících se v inventáři jejich 
domácí knihovny, ovšem to už bylo 
skutečně vše.
Na závěr bych si rád dovolil promlu-
vit za všechny studenty, přičemž 
pevně věřím, že většina z nich mi 
dá za pravdu, prohlásím-li onu udá-
lost za výjimečnou příležitost k se-
tkání s „mistrem svého řemesla“, 
jejímž výsledkem není jen kulturní 
obohacení, ale i motivující literární 
zážitek.

Lukáš Burget
 předseda ŽP GKJ

Gymnázium Kojetín, 
Svatopluka Čecha 683

vyhlašuje
 druhé kolo

 přijímacího řízení 
pro žáky pátých 

a devátých tříd ZŠ.

Termín podání přihlášky: 
do 10. května 2011 

včetně, a to do 15 hodin

Termín přijímacích zkoušek: 
20. května 2011

Informace o přijímacím řízení 
včetně přihlášky ke studiu 
naleznete na: www.gkj.cz

Kontakty: 581705333, gkj@gkj.cz

Předpokládaný počet míst: 
(bude upřesněno na www.gkj.cz)

osmiletý studijní obor: 2 místa 
čtyřletý studijní obor: 6 míst
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Volejbalistky v Přerově

V úterý 12. dubna 2011 jsme se 
vydaly v plné síle a soutěživé ná-
ladě na Gymnázium Jana Blaho-

Gymnázium Kojetín
Martin s angličtinou 
až do Prahy!

Ve čtvrtek 10. března 2011 na 
hejčínském gymnáziu v Olomouci 
proběhlo krajské kolo v konverzaci 
z anglického jazyka. Zúčastnilo se 
ho 9 soutěžících a mezi nimi i žák 
našeho gymnázia Martin Chytil. 
Soutěžící byli posuzováni tříčlen-
nou komisí, ve které zasedal také 
rodilý mluvčí z Velké Británie. 
Soutěž se skládala ze dvou částí. 
V první části se prověřovalo, jak 
dobře studenti angličtině rozumí, 
a ve druhé části, jak dovedou vy-
užít jazyk v běžném životě. A tady 
to neměli žáci vůbec jednoduché, 
konverzace zahrnovala témata 
jako například: future plans (plá-
ny do budoucnosti), environment 
(životní prostředí), racism (rasis-
mus) a generation gap (generační 
propast).
V poslechové části Martin ex-
celoval a jinak tomu nebylo ani  
v konverzaci. Proto není divu, že 
se umístil na prvním místě a vy-
bojoval si postup do celostátního 
kola.

Protože se jedná vpravdě o histo-
rickou událost (poprvé se našemu 

studentovi podařilo v „anglické“ 
soutěži postoupit do republikové-
ho finále), rozhodly jsme se za nás 
za všechny Martina vyzpovídat:

Je to tvůj první velký úspěch?
Ano, v konverzacích z anglického 
jazyka jsem se ještě nikdy tak da-
leko nedostal. Většinou jsem se 
účastnil jen okresních kol, v kraji 
jsem byl teď poprvé.

Kde ses naučil tak dobře ang-
licky?
Všechny své znalosti a dovednosti 
mám ze školy. Nebyl jsem na žád-
ných kurzech ani na výměnném 
pobytu. Do Anglie jsem se podíval 
jen jednou, a to se školou. I když 
jsme tam byli týden, neměl jsem 
moc velkou příležitost angličtinu 
využít.

Jak probíhá tvoje příprava?
Na soutěže se moc nepřipravu-
ji. Většinou si jen pročtu témata  
a trochu o nich popřemýšlím.
 Myslím si, že konverzace je pře-
devším o tom, že člověk ukáže, 
jak umí mluvit spatra. 

Míváš před soutěží trému?
Spíš ne. A když už, tak jen takovou 
tu zdravou, která k tomu patří. 

Jak se těšíš do Prahy?
Těším se hodně, protože mám 
Prahu moc rád a jsem zvědavý, 
jakou šanci na úspěch mám v ce-
lostátním kole.

Jak plánuješ angličtinu využít  
v budoucnosti?
Do budoucna sice neplánuji studi-
um angličtiny na vysoké škole, ale 
rád bych se v ní ještě zdokonalo-
val. Využití angličtiny vidím pře-
devším ve své budoucí práci, bez 
angličtiny se už dnes téměř žádná 
profese neobejde.

Ptaly se 
Dominika Fidrová 

a Věra Klaudová, sexta GKJ

slava v Přerově, abychom si za-
hrály přátelský zápas ve volejbale. 
Po seznámení s místem konání  
a soupeřkami, jsme mohly začít 
hrát. Hrály jsme proti dvěma týmům 
z Gymnázia Jana Blahoslava z Pře-

rova, Gymná-
ziu z Hranic  
a také proti Ob-
chodní akade-
mii Přerov. Hra 
byla velmi za-
jímavá a místy 
i hodně dra-
matická. I přes 
drobné úrazy  
a vyčerpanost 
jsme dokončily 
všechny čtyři 
zápasy. Mys-
lím, že stojí za 
zmínku, že se 
naše družstvo 
umístilo na 
krásném dru-

hém místě. Domů jsme se vracely 
unavené, ale spokojené, s diplo-
mem a sladkou odměnou. Doufám, 
že se sejdeme v tak hojném počtu  
a v tak dobré kondici i příští rok. Tím-
to bych chtěla poděkovat mým spo-
luhráčkám, jmenovitě Lucii Opravi-
lové, Andreji Kondrčíkové, Karolíně 
Sloukové, Monice Smutné, Katce 
Kavulové, Petře Procházkové, Do-
minice Fidrové, Kristýně Rosecké  
a Katce Kadlecové. Další podě-
kování patří také učitelům, kteří 
nám dovolovali trénovat i ve vyu-
čovacích hodinách. A samozřejmě 
v neposlední řadě patří poděkování 
profesorce Jitce Zatloukalové, kte-
rá jako jediná zachovala chladnou 
hlavu až do konce turnaje a nekriti-
zovala nás za naše chyby, ale hrdě 
se jim smála. Jménem celého týmu 
děkuji.

Monika Paličková 
2. ročník GKJ
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Zítra odcházíme
... díl 1.

Marek
Vždycky jsem se chtěl podívat 
k moři. Vlastně ne vždycky, ale od 
té doby, co se můj kamarád Honza 
Vlach vrátil z Bulharska. Byl tam už 
potřetí a já jsem potřetí bledl závistí, 
když mi vyprávěl, co tam všechno 
zažili. Vůbec se má Honza skvěle. 
Mají doma telefon. Paní Vlachová 
prý pořád telefonuje se svou sest-
rou z Jihlavy. Mají auto. A když jsem 
u nich byl kdysi na záchodě, měli 
toaletní papír s modrými kytičkami. 
To jsem v životě neviděl.  Samozřej-
mě, že to není jen tak. Honzův táta 
je totiž kosmonautista. To bude asi 
něco jako kosmonaut, ale nějaký 
hodně dobrý. Možná je to ještě víc 
než kosmonaut. No ale když jsem 
se ptal Honzy, jestli lítá jeho táta do 
vesmíru, tak řekl, že ne. Ani raketo-
plán nemají na zahradě zaparkova-
ný, jen tu škodovku. Tak já nevím.
Ale abych to dopověděl s tím mo-
řem. Honza říkal, že až budeme 
dospělí, vezmeme štangli uheráku, 
kytaru, na záda krosnu a stopem 
pojedeme do Bulharska úplně sami. 
Já nevím, co je to stopem, ale to je 
úplně jedno. Jenže když se posled-
ně vrátili Vlachovi z Bulharska, přišla 
mi ta dospělost tak strašně daleko, 
že jsem šel rovnou za maminkou  
a řekl jí, že bych se chtěl taky podí-
vat k moři. Ona se tehdy nešťastně 
usmála a řekla: „Pojedem, Mareč-
ku, pojedem.“ 
Od toho dne uběhl skoro rok a há-
dejte co! Jedeme k moři! Do Jugo-
slávie! A tatínek říkal, že tam je to 
ještě lepší než v Bulharsku. Už před 
týdnem jsem si začal chystat věci. 
Na stůl jsem si naskládal trenýrky, 
ponožky, trička a kraťasy. Maminka 
mi to ovšem přeskládala. Odděla-
la mi tři trička, zbyté dvě vyměnila, 
přidala dlouhé kalhoty... Nechápu, 
na co dlouhé kalhoty, v Jugoslávii 

Kristýna Štecová první 
v celostátní soutěži

Soutěž s názvem „Zítra odcházíme“ 
probíhala od 1. listopadu 2010 do  
6. února 2011. Úkolem studentů od 

15 do 20 let bylo napsat reportáž, 
esej nebo rozhovor na téma emi-
grace a života v exilu. Soutěž po-
řádala společnost Člověk v tísni ve 
spolupráci s týdeníkem Respekt. 
Do soutěže bylo zasláno celkem 51 
prací a naše studentka Kristýna Šte-

cová - zvítězila!
Blahopřejeme ji k velkému úspěchu 
a jsme rádi, že vám můžeme zpro-
středkovat na stránkách Kojetínské-
ho zpravodaje její soutěžní text- Text 
bude uveřejněn vzhledem ke kapaci-
tě v následujících třech číslech KZ.

je přece teplo. Ona si myslí, že si 
neumím sám nachystat věci, ale to 
není vůbec pravda. Vím, že si mám 
vždy vzít jedny trenýrky náhradní 
a že nemám vozit hezké košile, ve 
kterých chodím do školy. Oni si to-
tiž myslí, že jsem ještě malý kluk. 
Taková blbost! Je mi už skoro osm, 
mě nemusí nic vysvětlovat.

Katka
Vždycky jsem chtěla být spisova-
telkou. Číst jsem se naučila hrozně 
brzo a první pořádnou knížkou, co 
jsem přelouskala, byly Děti z Buller-
bynu, které jsem naprosto zbožňo-
vala. Od Dětí z Bullerbynu jsem pře-
šla na Bylo nás pět a poté na ruské 
velikány a jejich hrdiny, jako je Anna 
Kareninová nebo Evžen Oněgin. 
Mnohem víc mi však k srdci přirost-
la díla českých autorů; čisté příbě-
hy života Oty Pavla, jeho krásných 
srnců, ryb a šampaňského a stejně 
tak třeba Postřižiny a Slavnosti sně-
ženek Bohumila Hrabala. 
Když se o mém snu stát se spiso-
vatelkou dozvěděla naše češtinářka 
Hrušková, rozhodla se, že si mě 
vezme do parády a vychová ze mě 
jednu z autorek nové socialistic-
ké generace, která bude opěvovat 
komunisty i všechny naše soudru-
hy přinejmenším v každé druhé 
větě. Zhruba někdy v té době jsem 
začala chápat to, v čem žijeme,  
a velmi záhy jsem se ujistila v tom, 
že Hrušková i ostatní soudruzi mají 
jinou představu o tom, co bych měla 
psát, než mám já. Nějak se z toho 
postupem času vyvinul obrovský 
zájem o věci kolem, nesrovnatelný 
se zájmem mých vrstevníků. Moje 
touha, všude být, všechno zažít  
a všechno vědět, mě někdy dohna-
la až k poslouchání za dveřmi. Tak 
jsem se dověděla, že se můj mladší 
bratr kamarádí z Honzou Vlachem, 
jehož otec je komunista skrz na 
skrz. To se vědělo, ale nově jsem 
zjistila, že prý to táhne s nějakou 
mladou učitelkou Vozkovou, co učí 

marxismus-leninismus. Rok na to 
přišla k nám na gymnázium a za-
čala učit naši třídu. Na protest jsem 
se v jejích hodinách učila německá  
a anglická slovíčka a Leninovi  
v učebnicích kreslila dlouhé zelené 
vlasy. Pak jsem jednou odposlech-
la, že naši postarší sousedi pojedou 
za svou dcerou do Edinburghu. Ofi-
ciálně na dva měsíce, ale táta vy-
slovil domněnku, že tam zůstanou, 
protože před několika měsíci tajně 
prodali svoje auto. No a zhruba 
před rokem jsem zaslechla to nej-
důležitější a nejzlomkovější: naši 
diskutovali o emigraci. A to tak, že 
už to víceméně znělo jako hotová 
věc. Neslyšela jsem jejich rozhovor 
až do konce, ale hned den poté říkal 
Marek mámě, že by se chtěl podívat 
k moři, a ona jen tiše odpověděla, 
že pojedeme. Uběhl rok a my jede-
me do Jugoslávie. Na dvoutýdenní 
dovolenou. Já vím, že se nevrátí-
me. Je mi osmnáct, mě už nemusí 
nic vysvětlovat.

Marek
V den odjezdu jsem musel vstávat 
už v pět ráno. Odjížděli jsme v šest 
a od našeho domu to bylo na místo 
srazu docela daleko. My jsme to-
tiž nejeli autem, ale autobusem se 
spoustou dalších lidí. Seděl jsem 
vedle tatínka. Cesta trvala hrozně 
dlouho, jeli jsme i přes noc a pak 
znovu skoro celý den, ale říkal jsem 
si, že čím dál to bude, tím krásněj-
ší to tam taky bude, a proto mi to 
nevadilo. Četl jsem si v časopisu 
Čtyřlístek, jedl karamelky, hrál s ta-
tínkem různé slovní hry a ve zbytku 
času si představoval všechno, co 
nás čeká.        

Katka
Poslední noc před odjezdem jsem 
vůbec nespala. Kdo by taky spal, 
že jo. V hlavě se mi střídaly myš-
lenky na všechno, co jsem zažila, 
na všechno, co počínaje zítřkem 
zažiju, na lidi, co teď nerušeně sní, 
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na těhotnou tetu Marušku, svoji se-
střenici Moniku, na druhou tetu Bož-
ku, strejdu Jarka a jejich děti Pavlu  
a Ondru, na svoje kamarádky a spo-
lužačky, kterým jsem nic neřekla, na 
obrázek Lenina se zelenými vlasy, 
na Gustáva Husáka, který netušil, 
že mu v nejbližších hodinách ute-
čou z Československa minimálně 
další čtyři lidé...
Jeli jsme autobusem, byl to orga-
nizovaný zájezd více lidí. Seděla 
jsem u okna a pozorovala město. 
V hlavě jsem měla vymeteno. Už 
nikdy. Nikdy. Nikdy...? To přece není 
možné že nikdy! Přece nám nemů-
žou ti komunisti zasraní zakázat, 
abychom se sem někdy přijeli po-
dívat. Nemůžou!! Copak nechápou, 
co je to domov?! Musela jsem si dá-
vat pozor, aby u mě máma nezpo-
zorovala nějaký nežádoucí výraz, 
ale v takové chvíli člověk jen těžko 
ovládá svoji mimiku a pocity. Tělo 
si dělá, co chce, protože mozek ví, 
co se děje. Neví, co bude, ale ví, co 
určitě nebude. Najednou mě úplně 
znenadání napadla hrozně zvláštní 
myšlenka - co když jedeme oprav-
du jen na dovolenou? Co když se 
vrátíme? Nenápadně jsem se po-
dívala na mámu. Na ten pohled ni-
kdy nezapomenu. Měla zavřené oči 
a v tváři výraz jako nikdy předtím. 
V tu chvíli mi to bylo jasné. Nevrá-
tíme se.  
Cesta byla dlouhá, nekonečná. Vět-
šinu času jsem si četla Děti z Bul-
lerbynu - jedinou knihu, co jsem si 
vzala. Nemohla jsem ji tam nechat, 
byla jiná než ostatní. U ní to všech-
no začalo. Asi podvacáté jsem se 
ponořila do světa šesti dětí z malé 
švédské vesničky. Věřím tomu, že 
u žádného jiného díla by se mi to 
nepodařilo, ale tady jo - úplně jsem 
se odstřihla od všeho kolem. A když 
myslím úplně, tak úplně. Nevědě-
la jsem, jestli je ráno nebo večer, 
nejedla jsem, nemluvila. Byla jsem 
s Lisou, Bossem, Lassem, Annou, 
Ollem a Brittou tisíce kilometrů da-
leko. Během čtení jsem podvědo-
mě přemýšlela, o čem budu jednou 
psát já. Napsat knihu pro děti, jako 
je tahle, by bylo úžasné, to jo. Ale  
o čem se píše nejlíp? Co dokáže 
člověk napsat přirozeně? Přece 
to, co zažil, uvědomila jsem si. To 
je ono. Já budu jednou psát o emi-

graci. Vždyť nejlepší příběhy píše 
sám život. Jestli musím emigrovat, 
abych měla o čem psát, tak tuto 
oběť podstoupím. Najednou bylo 
vše tak, jak má být, jakoby do puz-
zle mého života zapadla poslední 
část a já jsem pochopila ten celek. 
Byl to stav tak podivného smířlivého 
klidu, že jsem momentálně ani ne-
věřila na nesmrtelnost komunismu. 
Cítila jsem v kostech, že se domů 
znovu podívám. Nevěděla  jsem 
kdy, ale věřila jsem tomu, že to jed-
nou bude, a tak se stalo to, že jsem 
se na hranicích v duchu se všemi, 
co jsem opouštěla, rozloučila větou: 
Tak čau za dvacet let.

Marek
Na místo jsme dojeli druhého dne 
odpoledne. Byl jsem už pořádně 
dolámaný, takže to byla úleva. Ocitli 
jsme ve stanovém kempu u pláže. 
Doufal jsem, že tohle ještě není to 
úžasné, co nás mělo čekat. Tatínek 
mi naštěstí řekl, že ne, že tohle ješ-
tě není úplný cíl naší cesty. Ale říkal 
to nějak divně. Jako by se bál, jestli 
to tam, kam máme namířeno, bude 
opravdu stát za to. Snad jo.

Katka
Bratr je tak natěšený, že je mi ho 
líto, kdykoli se na něho podívám. 
Chudák kluk. Co vím, tak má u nás 
na zahradě zakopaný hrozně cenný 
poklad. Hrozně cenný poklad to zna-
mená uštípnutý kousek červeného 
sklíčka, o kterém je přesvědčený, 
že je to nějaký drahokam nevyčís-
litelné ceny. Až se dozví, že jsme 
odjeli, aniž bychom mu řekli, že se 
nevrátíme, a on tím pádem přijde 
(mimo jiné) o svůj poklad, vezme 
to hodně špatně. Jo hochu, život se 
s nikým nemazlí. A komunisté bo-
hužel ovlivňují životy i tak mladých  
a nevinných duší, jako je ta tvoje.

Marek
Večer se stala neuvěřitelná věc - 
do kempu, kde jsme byli, přijela teta 
Božka se strejdou Jarkem, sestřeni-
cí Pavlou a bratrancem Ondrou ve 
svém modrém žigulíku! Vůbec jsem 
nevěděl, že jedou na dovolenou na 
to samé místo co my, nechápu, proč 
mi to rodiče neřekli. Asi to mělo být 
překvapení. Ale bylo to super, Ond-
ra je skoro stejně starý jako já, tak-

že jsme si spolu mohli hrát. Byl to 
přesně ten člověk, kterého jsem tu 
potřeboval.

Katka
Večer se stalo něco neuvěřitelné-
ho - v kempu se objevila teta Bož-
ka s rodinou. Nejdřív jsem tomu 
nechtěla věřit, a když jsem tomu 
uvěřila, začala jsem přemýšlet, co 
tam proboha dělají. V mých před-
stavách mě ani jednou nenapadlo, 
že by se rodiče mohli na emigraci 
domluvit i s tetou a strejdou. Nevě-
děla jsem, jestli mám skákat nebo 
brečet radostí. Nejsme v tom sami. 
Jak já s oblibou říkám: Bude-li nás 
víc, nebudeme se bát vlka nic.

Marek
Ráno jsme jeli všichni na výlet. 
Strejda Jarek řídil, vedle seděla teta 
s Kačkou a vzadu jsem se mačkal 
já, Ondra, Pavla a maminka s ta-
tínkem. Rodiče, teta se strejdou  
a  Kačka byli nějací zamlklí. No 
jo, dospělí. Mně, Ondrovi a Pavle 
to přišlo jako sranda. Jeli jsme do 
města Pula. Říkal jsem si, že by-
chom mohli zajít někam na zmrzlinu, 
protože bylo docela horko. Ale když 
jsme zastavili na jednom parkovišti, 
nikdo se nehrnul ven. Místo toho se 
strejda otočil dozadu a se strašně 
vážným výrazem nám oznámil, že 
už se nevrátíme domů, že odletíme 
do Nového světa a tam se budeme 
mít fajn. Já, Ondra i Pavla jsme na 
něho zůstali hledět. Maminka s ta-
tínkem vedle mě se ani nepohnuli, 
Kačka vepředu se dívala z okna, 
jako by vůbec neslyšela, co strej-
da řekl. Nechápal jsem moc, co tím 
myslí. Do jakého Nového světa? 
Kde to proboha je? Jak to že se ne-
vrátíme domů? Vždyť jsme jeli na 
prázdniny! To jakože tu zůstaneme 
až do srpna? Pavla, která byla o pár 
let starší než já a Ondra, asi pocho-
pila o něco víc a zeptala se strejdy: 
„Takže my emigrujeme?“ To slovo 
už jsem párkrát slyšel. Naši sou-
sedi  prý emigrovali a já už jsem je 
pak nikdy neviděl. To snad ne...! Co 
Honza, co další kluci, co moje věci, 
dědův kompas, vláčky po tatínkovi, 
co můj poklad, který mám zakopaný 
doma na zahradě...? 

...pokračování v dalším čísle KZ
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ddM Kojetín informuje

letní táboRy 2011

2 . - 7. července 2011
cyPRInus caRPIo 

- stanový rybářský tábor na Pálavě

11. - 15.  července  2011
u nás V KocouRKoVě

 -  příměstský tábor
-  soutěže, hry, koupání, plavba parníkem, návštěva ZOO

11. - 15. července 2011
na KouZelnÉM KobeRcI 

- pobytový tábor v Luhačovicích, ubytování na zámku v Luhačovicích
- výtvarná činnost, koupání, ochutnávka pramenů a oplatků

17 . - 29. července 2011
asteRIX a obelIX 

- stanový tábor v Nejdku u Bělotína
-  celotáborová hra, soutěže, kamarádi, výlety, odměny

15. - 19. srpna 2011
VZhŮRu do oblaK, aneb VeZMeMe to Ko(s)MIcKy 

- příměstský tábor, soutěže, hry, koupání

20. - 25. srpna 2011
soPtíKoVo dobRodRužstVí 

- tábor pro malé hasiče

PřIPRaVujeMe 
na KVěten:

 3. května 2011
Zelená stezka - Zlatý list 

(ekologicko-přírodovědná soutěž 
vyhlášená MŠMT, postupová)

18. května 2011
První pomoc 

(výukový program pro GKJ)

18. - 19. května 2011
jízda zručnosti

 (výukový program 
dopravní výchovy 3 .- 5. tř.ZŠ)

21. května 2011- 9 hodin
sportovní den (Roh)

26. - 27. května 2011
s lesníkem v lese

 (terénní výukový program o lese 
v lese, 5. - 6. tř. ZŠ a Prima GKJ)

28. května 2011
Výlet vláčkem motoráčkem 

do Kroměříže (ROH)

Kluci z florbalu vyhráli 
v hranicích

Kluci získali první a druhé místo 

orient soutěž
V úterý 12. dubna 2011 se orien-
tální tanečnice domluvily a uspo-
řádaly v rámci kroužku soutěž  
o nejhezčí, nejusměvavější, nej-
pohyblivější a nejaktivnější ta-
nečnici. Pozvaly si i obecenstvo 
- rodiče, prarodiče, příbuzné 
a kamarády. Nejdříve se předvedly 
se svými společnými nacvičenými 
skladbami, potom s vlastními ori-
ginálními vystoupeními jednotliv-
ců. Zahrály si spoustu her v režii 
své vedoucí Míši Krejčířové, do 
kterých zapojily také diváky. Potě-
šilo nás, že přišli i kluci podpořit 
své spolužačky a kamarádky. Děti 
ze ZK Šéfkuchař přichystaly pro 
všechny malé pohoštění.

Rodinné oddechové 
hry

V pátek 25. března 2011 strávily 
rodiny odpoledne  na akci nazvané 
Zpívá celá rodina. Každá rodina za-
zpívala písničku ze svého seznamu 
písní na přání rodiny druhé. A po-
tom zpívaly, tančily a hrály si… 
Znovu se rodiny setkaly na kromě-
řížském bazéně 
na akci Čvach-
tanda, kam do-
jely i s ostatními 
účastníky spo-
lečně autobu-
sem. Tady se 
rodinné týmy 
utkaly ve vod-
ních soutěžích 
a získaly další 
barevné body 
do svých průka-
zů.

na florbalovém turnaji v Hranicích. 
Celé dopoledne soutěžili s družstvy 
z Hranic a Bělotína. Navíc si vybo-
jovali i cenu pro nejlepšího branka-
ře a nejlepšího střelce.  
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Městská knihovna MěKs Kojetín informuje...

nejlepší čtenáři roku

V závěru „Března - měsíce čtenářů“ 
byli vyhlášeni nejlepší dětští čtenáři 
roku 2010/11.
Absolutní vítězkou se stala Eva Mu-
silová, žákyně 5. B ZŠ nám. Míru 
(od března 2010 do března 2011 si 
vypůjčila a přečetla 135 knih).
Druhé místo získala Kristýna Hro-
mádková, žákyně 6. tř. ZŠ v Kro-
měříži (106 knih),

setkání v knihovně - akce ve spolupráci s Charitou Kojetín,
návštěva v oddělení pro dospělé čtenáře, seznámení s knihovnou

ohlédnutí za dubnovými akcemi...

Pohádková babička - program plný pohádek, básniček, hádanek a soutěží pro děti a jejich prarodiče a rodiče
Akce ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Kojetíně jako součást projektu „Obec přátelská rodině“.

třetí byla Tereza Hermanová - stu-
dentka Gymnázia Kojetín (93 knih).
Nejlepšími čtenáři z chlapců se sta-
li Filip Novotný - žák 4. A ZŠ nám. 
Míru (59 knih), dále Josef Kusák 
- žák 4. A ZŠ nám. Míru (33 knih)  
a Tomáš Křeháček - žák 6. A ZŠ 
nám. Míru (24 knih).
Blahopřejeme vítězům a hlavně 
jim přejeme, aby jim zájem o knihy 
a hezký vztah ke knihám vydržel  
i v dalších letech.

PřIPRaVoVanÉ aKce:

„Pohádkový kolotoč“ 
- besedy pro žáky 2. - 6. tříd 

ZŠ Sladovní Kojetín

„já a svět, svět a já“ 
- besedy pro žáky 4. tříd ZŠ

 „hanácké pohádky a pověsti 
bohumíra Štégera“ 

- beseda ve spolupráci s Charitou 
Kojetín 

besedy pro mateřskou školu 
v rámci akce 

„celé Česko čte dětem“

anketa o nejoblíbenější 
dětskou knihu
Na následujících řádcích přinášíme 
výsledky ankety o nejoblíbenější 
dětskou knihu, přečtenou v uplynu-
lém roce.

Mezi malými čtenáři byl nejčastěji 
uváděn „Tom a Jerry“ a „Dášeňka“,
starší dětští čtenáři uváděli nejvíce  
různé knihy o koních, hl. sérii knih 
„Horseland“ a také tituly fantasy li-
teratury, hlavně “Čarodějka Šesté-
ho měsíce“.               Hana Divilová

PRoVoZní doba: 
oddělení pro dětské čtenáře

pondělí: 13 - 16 hodin
úterý: 13 - 16 hodin
středa: 13 - 17 hodin 

oddělení pro dospělé čtenáře
úterý: 8 - 12 a 14 -17 hodin
čtvrtek: 8 - 12 a 14 -17 hodin 
pátek a sobota: 8 - 12 hodin

www.kojetin.cz/meks/knihovna
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Z dubnových kulturních akcí

U příležitosti výročí významných kojetínských rodáků byla otevřena výstava z děl - akademické malířky Marie 
Gardavské (140. výročí narození), akademického sochaře Stanislava Hlobila st. (50. výročí úmrtí), hudebního 

skladatele Gustava Voždy (40. výročí úmrtí), scénografa a malíře Vojtěcha Štolfy (90. výročí narození),
spisovatele a herce Vladimíra Novotného (90. výročí narození).

Výstava byla otevřena 11. dubna 2011 a potrvá do 3. června 2011.

Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín objíždí s komedí Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“
Mikroregion střední Haná. V úterý 5. dubna soubor vystoupil v místní části Kojetína - Kovalovicích, v pátek

8. dubna v Troubkách, v pondělí 11. dubna v místní části Kojetína - Popůvkách a ve čtvrtek 28. dubna v Křenovicích.

V pátek 22. dubna 2011 vystoupilo na kojetínkých prknech místní Sokolovny Divadlo Di Goknu z Rožnova
pod Radhoštěm. Herci divákům představili absurdní drama autora Pavla Němce s názvem Blázinec, za které 
byli v roce 2010 nominováni na národní přehlídku Divadelní Děčín. Seznámili jsme se s absurdním příběhem 
„pana Nováka“ a mazanými, chladnými i nebezpečnými praktikami zřízenců a lékařů jednoho nejmenovaného 

blázince. Drama nám ukázalo co (z)můžeme, ale spíš co ne(z)můžeme. Po zhlédnutí totoho představení
 si člověk uvědomil krutou realitu -  nepříjemné věci se kolem nás dějí a neměli bychom před nimi zavírat oči,

život není jen o penězích, existují i jiné hodnoty.

Bethrayer Meatfly Fest 2011 (23. dubna 2011) a jeho tradiční jarní pokračování je za námi. Akci jako vždycky 
spáchala kapela Bethrayer. Do Kojetína se sjela opět špička české tvrdé rockové scény z celé republiky. Headlinery 

festivalu byla česká thrash metalová legenda Debustrol. Dále potom stálice Dark Gamballe, jihočeští harcovníci 
Locomotive a Satisfucktion, mimo to ještě HC3 a Descent Of The Scarlet Skies. Samozřejmě se také představili 

v hlavním hracím čase pořádající Bethrayer a taky vedlejší kapela Tommyho - kytaristy z Bethrayer - mladá prostě-
jovská parta Headoff. Festival proběhl jako vždy bez komplikací. Jediné, na co si lze trochu postěžovat je slabší

účast a to zřejmě datumem Velikonoc, což je škoda. Festival je totiž ve svém oboru špička. Tak příště!  AleK, foto: Andrew

  -svah-



5/11 Kojetínský zpravodaj

23

Kojetínský divadelník
blázinec na sokolovně
V pátek 22. dubna 2011 se na ko-
jetínské Sokolovně odehrálo první 
ze série pátečních divadel, první  
z dvoučlenné série s názvem Pá-
teční divadla aneb Neseďte v pátek 
doma - seďte v divadle. Výzvě pod-
lehlo nemnoho Koječáků, čísly asi 
čtyřicet. Pro malou divadelní scénu 
by to byla návštěvnost úspěšná, 
ovšem v Kojetíně máme jen velkou 
scénu, a proto bychom chtěli vy-
zvat obyvatele naší divadelní me-
tropole, aby se propříště domluvili 
a počet členů skupiny přizpůsobili 
měřítkům návštěvnosti velké scé-
ny. Nevzdávejme se zodpovědnos-
ti, začněme u sebe, mladým jděme 
příkladem a starým pomáhejme 
s nacpanými taškami přes přechod.

Ti, kteří se dostavili, mohli zhléd-
nout představení „Blázinec“ v po-
dání Divadla DiGoknu z Rožnova 
pod Radhoštěm. Poněkud zavádě-
jící název hry autora Pavla Němce 
může někomu evokovat crazy ko-
medii či lacinou frašku, ale nenech-
te se zmást! Kupodivu šlo o vcelku 
kvalitní divadelní počin, který měl tu 
čest zúčastnit se Divadelního Děčí-
na 2010. Pro oživení paměti - jde 
o onu osudovou přehlídku, na niž 
se snaží proniknout amatérské 
soubory ze všech koutů naší mi-
lované republiky, mimo jiné i skrze 
přehlídku Divadelní Kojetín. 
Inscenace „Blázinec“ tedy poskytla 
kojetínským i záhumním divákům 
dvě hodiny „příjemného podívá-
ní na nepříjemné věci“, jak se ke 
hře vyjádřil kompetentní divadelní 

vědec a vedoucí Katedry teorie 
a kritiky na pražské DAMU, profe-
sor doktor Jan Císař, CSc. Skuteč-
ně tomu bylo tak; herci si hned na 
začátku vyhlídli svého nastrčeného 
kolegu v publiku, toho svázali do 
kazajky, protože prý neměl krava-
tu, a až do konce jej nechali hrát. 
Všichni se pak báli, že dopadnou 
stejně, ale přesto bylo podívání 
příjemné.
Dalším představením dvoučlenné 
série má být inscenace brněnské-
ho souboru Amadis. Jde o pět ve-
selých jednoaktovek o manželství 
s názvem „Smíšené dvouhry“, od 
autorů jako je Harold Pinter, David 
Campton a další. Pokud budete 
mít v pátek 20. května chuť zasmát 
se problémům někoho jiného, So-
kolovna je tu pro vás!

smotaná hadice
Křenovice má ráda
Prahu

Ano, i tak by se daly nazvat nové 
tendence křenovského souboru 
Smotaná hadice. Hadice teď totiž 
nacvičují hru s názvem „Mlýny“, 
která vznikla v pražském Divadle 
Sklep na námět hry Václava Havla 
a Karla Bryndy „Život před sebou“. 
Křenovské hasičky tak pociťovaly 
potřebu vydat se na cestu do sa-
motného centra vzniku svého ob-
líbeného představení a dát o sobě 
vědět. Sbalily kufry, napekly koláč, 
vypálily slivovicu, oblekly šaty na 
nedělní husitskou mši a vyrazily do 

hlavního města.
Smotané hadice totiž razí heslo 
„buď dostaneš do ní, nebo po ní“ 
a v jeho duchu dosáhly nemalých 
úspěchů. Například vyhrály ha-
sičský pohár. Vyhrály přehlídku 
v Němčicích. Některé z nich vyhrály 
i v tombole. Praha se zdála být ne-
vyhnutelným bodem na jejich cestě 
ke konečnému vítězství. A vítězství 
nemělo na výběr. 
Poté, co křenovské ženy slavnost-
ně předaly koláč s podle nich tref-
ným nápisem „Sklep + Křenovice 
= Mlýny“, dočkaly se ocenění jeho 
skvělé hanácké chuti rovnou z je-
viště. Koláč se totiž stal divadelní 
rekvizitou a před očima pražácké-
ho publika byl sněden samotným 
Tomášem Hanákem v přímém pře-
nosu. Slivovici však Tomáš Hanák 
kvůli okolnostem neochutnal, i když 
byla přes jeho udivený výraz vnuce-
na právě jemu. 
Při závěrečné děkovačce pak nová 
členka souboru Hanička Svačinová 
neodolala svému zažitému zvyku 
z kojetínské divadelní přehlídky 
a šla hercům vstříc s keramickým 

zvonkem. Těžko říct, zda se jim 
tak líbil zvonek nebo Svača, každo-
pádně dostala ode všech Sklepáků 
pusu a málem už v Praze zůstala 
nadobro. Nakonec se však soubor 
navzdory zkušenostem s minulou 
hrou vrátil do Křenovic v plném po-
čtu a nemůže se dočkat premiéry, 
protože Sklepáci možná přijedou.

Hana Hásová
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Kam za kulturou

Výstava děl významných kojetínských rodáků
Marie Gardavská,

stanislav Hlobil st.,
Gustav vožda, vojtěch Štolfa,

vladiMír novotný
Výstava otevřena od 4. dubna do 3. června 2011

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Woody allen: zaHraj to znovU, saMe

- pátek 6. května 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Stříbrnice

- pondělí 23. května 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům - zámek Polkovice

- pátek 3. června 2011 - 19.30 hodin
Kulturní dům Lobodice

Páteční divadla
aneb neseďte v pátek doma - seďte v divadle!

☺smíŠené dvouhry
pátek 20. května 2011 - 20.00 hodin

Uvádí: divadlo amadis brno
Divadelní komedie Mixeda Doublese.

Láska, něžnost, ale také zášť, nechuť ke komunikaci
a vysloveně otevřené nepřátelství - i tak se může vyvinout 

manželství po padesáti letech společného života.
Záleží jen na nás, kterým směrem se vydáme.

Doporučení na celostátní přehlídku Divadelní Děčín
z postupové přehlídky Dačické kejklování.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 60 Kč
Platí zakoupené předplatné!

Pro rock(chtivé)
Majáles kojetín 2011
sobota  21. května 2011 - 11 hodin

Kapely: cocotte minute, n.V.u, hannibal lecter,
crashpoint, scream of the lambs, head2down,

hanz´s fuckers, sic.engine, něco mezi, the sage 
DJ´s: hrrnec (drum nad bass), Karel brojler (drum 

and bass), hory_doly live (elektro house),
Wiit & Zaion (drum and bass), ni-gazz (drum and 
bass), tilac (techno), funsmaker (electro house), 

torin (techno), Lecher (drum´n´bass)
Areál Střelnice Kojetín, vstup 150 Kč, po 15. hodině 200 Kč

Populární travesti skupina opět v Kojetíně
screaMers
v ŘíŠI dIvŮ

pátek 6. května 2011 - 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín
vstup: 180, 170 Kč

Předprodej na VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
- informace v přízemí

telefon: 581 202 202, 774 001 403

ZUŠ Kojetín a MěKS Kojetín zvou na
jarní koncert 

ZuŠ Kojetín
v programu vystoupí žáci a učitelé
středa 11. května 2011 -  16 hodin

Sokolovna Kojetín

Pekelná klubová techno párty
Massive niGHt

dj´s: lucasch, coma, nox Van borg, czida,
luis, torin, funsmaker

sobota 28. května 2011 -  20 hodin
Peklo - Sokolovna Kojetín

Vzpomínka na významné kojetínské rodáky
vZPomínKovÝ PodveČer

pondělí 30. května - 17 hodin
Vzpomeneme 140. výročí narození akademické

malířky Marie Gardavské, 50. výročí úmrtí
akademického sochaře Stanislava Hlobila st.,
40. výročí úmrtí hudebního skladatele Gustava
Voždy, 90. výročí narození scénografa a malíře
Vojtěcha Štolfy, 90. výročí narození spisovatele

a herce Vladimíra Novotného
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Letní koncert pěveckého souboru MěKS Kojetín
cantas - hudební KolotoČ

pátek 17. června 2011 - 18 hodin
hosté: něco Mezi Prostějov

Sokolovna Kojetín

Tradiční akce pro děti k svátku
vítání léta

pátek 3. června - 17 hodin
Program: hudební a taneční vystoupení, pohádka, 

hry a soutěže...      Nádvoří VIC Kojetín

Letní akce pro všechny
mejdan v trávě

pátek 1. července 2011 - 18 hodin
Program: táborák, kytary, harmonika, pivo,

pieta za pokácené javory...
Bývalý cvičák u Loděnice Kojetín

Prázdninové odpoledne pro rodiče a děti
sjíždění moravy

pátek 22. července 2011 - 14 hodin
Program: jízda na lodích

od Věrovan do Kojetína (počet míst omezen!),
na loděnici zpívání u táboráku, opékání špekáčků, 

hry a soutěže pro děti
Informace a přihlášky: MěKS Kojetín - Sokolovna

nebo VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403

 

Výstava z díla člena tvůrčí skupiny Signál 64
jožKy bíbra 
(80. výročí narození)

Výstava otevřena 
od 10. června do 29. července 2011
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centrum sociálních služeb Kojetín

Vítání jara
Přivítat Velikonoce a první jarní dny 
přišli senioři a zdravotně postižení 
občané do Velkého sálu Hotelu Pi-
vovar, kde pro ně bylo připraveno 
malé občerstvení a bohatý kulturní 
program. Odpoledne bylo zaháje-
no vystoupením dětí z MŠ Kojetín, 
které si připravily pásmo básniček  
a písní o jaru, pod vedením učite-
lek Novákové a Zahradníkové. Dal-

Výroba velikonoční
dekorace

Na poslední březnový čtvrtek se 
sešli dlouholetí členové tzv. Klubu 
seniorů a další zájemci z řad zdra-
votně postižených občanů ve Ví-
ceúčelové klubovně, aby společně  
s pracovnicemi Centra sociálních 
služeb Kojetín připravili velikonoč-
ní výzdobu. Všichni zúčastnění si 
mohli za pomoci různých technik 
vyrobit výzdobu k velikonočním 
svátkům a tu si odnést domů. Tuto 
akci navštívilo 16 seniorů.

Přednáška 
„Péče o seniory“

V rámci projektu „Kojetín - šťast-
ný domov“ se v pondělí 21. břez-
na 2011 ve Víceúčelové klubov-
ně na DPS Dr. E. Beneše konala 
přednáška, která byla zaměřena 
na péči o seniory a poskytnu-
tí první pomoci. Tuto přednášku 
vedly pracovnice Charitní ošetřo-
vatelské služby Kojetín Ulehlová  
a Hnízdilová. 
Přednášku navštívilo 28 seniorů  
a zdravotně postižených občanů. 

Pohádková babička

Centrum sociálních služeb Kojetín 
ve spolupráci s knihovnou MěKS 
Kojetín pořádalo v rámci projektu 
,,Kojetín - šťastný domov“ odpo-
ledne na téma „Pohádková babič-
ka“. Tato akce se konala ve středu 
6. dubna 2011 a byla určena pro se-
niory, jejich vnoučata a rodiny s dět-
mi. Pracovnice Městské knihovny 
Kojetín na začátku krátce zdůraz-
nily důležitou funkci knih pro vzá-
jemný vztah mezi dospělým a dí-
tětem. Pro děti si připravily několik 
pohádek k poslechu a k aktivnímu 
zapojení dětí využily dramatizaci 
dvou pohádek, přiřazování pohád-
kových dvojic, popletené názvy 
pohádek, a také vyhledávání zví-
řat z pohádek za pomoci obrázků. 
Pracovníci CSS Kojetín si pro děti 
připravili druhou část odpoledne,  
a to zpívání písniček za doprovodu 
jednoduchých hudebních nástrojů, 
jednoduché tanečky a soutěže, za 
které byly všechny děti odměněny 
sladkostí a diplomem. Celá akce 
měla velký úspěch, což dokazuje 
účast 14 dětí a 16 dospělých.

ším bodem programu bylo pěvecké 
vystoupení žáků Základní školy 
Sladovní, které vedly učitelky Jar-
merová a Pompová. Před dalším 
vystoupením si všichni zúčastnění 
společně zazpívali a ze svých písní 
„uvili jarní věnec“. Poté, co všichni 
dozpívali bylo na řadě vystoupení 
děvčat z DDM Kojetín, které zatan-
covaly orientální tance pod vedením 
M. Krejčířové. Poslední vystoupení 
taneční skupiny Gate při DDM Ko-

Lenka Slováková

jetín, které vede Olga Fidrová roz-
tancovalo několik přítomných. Vol-
ná zábava a tanec při hudbě pana 
Přikryla trvala do pozdních odpo-
ledních hodin. Tuto akci navštívilo 
83 seniorů a zdravotně postižených 
občanů.  



Kojetínský zpravodaj 5/11

26

Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
květen je v katolické církvi zasvě-
cen Panně Marii. Každý den probí-
hají v kostelích večerní mariánské 
pobožnosti zvané májové, při nichž 
se věřící obracejí k Matce Boží  
v modlitbách a písních. Nejde přitom 
o to, aby úcta k Marii nahradila úctu 
k Bohu, jak bývá katolíkům někdy 
vyčítáno. Veškerá úcta ke svatým  
a mezi nimi na prvním místě k Panně 
Marii má být jen impulsem pro ještě 
intenzivnější uctívání Boha. Svatí 
pro věřící představují vzory, jak svůj 
život k Bohu směřovat co nejlépe  
a jak jej také správně naplnit v rovině 
pozemské. Ne nadarmo patří k nej-
oblíbenějším postavám křesťanství 
například sv. František z Assisi, kte-
rý si zvolil cestu naprosté chudoby  
a prostoty, nebo Matka Tereza, která 
svůj život zasvětila službě chudým  
a nemocným.
Kromě Panny Marie však o letoš-
ním květnu chceme zvláště při-
pomínat ještě jednu významnou 
osobu, na níž si přitom pamatuje 
většina z nás. Jde o papeže Jana 
Pavla II., který před šesti lety ze-
mřel a právě 1. května byl v Římě 
blahořečen, tedy prohlášen za bla-
hoslaveného, což je první krok na 
cestě ke svatořečení. O jeho vý-

znamu pro stamiliony lidí po celém 
světe lze jen těžko pochybovat. Stal 
se papežem v říjnu roku 1978, tedy 
v době, kdy v jeho rodném Polsku  
a dalších zemích střední a východní 
Evropy vládla komunistická diktatu-
ra. A snad i tato skutečnost, že po 
několika staletích, kdy úřad papeže 
zastávali výhradně Italové, byl do 
čela katolické církve vybrán Slovan, 
příslušník národa na druhé stra-
ně železné opony, přispěla později  
i k pádu komunismu.
Zásluhou Karola Wojtyły, jak znělo 
papežovo rodné jméno, nejsou však 
nějaké převratné události a činy; 
otevření katolické církve světu, její 
„zdnešnění“ neboli aggiornamento,  
k němuž dochází od druhé poloviny 
20. století, je zásluhou jeho před-
chůdců. Byl to papež Jan XXIII., kte-
rý v roce 1959 překvapil svět ozná-
mením, že hodlá svolat koncil právě 
s cílem přiblížit církev dnešnímu 
světu. Byl to jeho nástupce Pavel 
VI., kdo přestal používat tiáru, tro-
jitou papežskou korunu symbolizu-
jící mimo jiné jejich světskou moc, 
a také jako první po staletích opustil 
Řím, vykonal řadu zahraničních cest 
a navštívil všechny světadíly. To, co 
činí Jana Pavla II. jedinečným, byl 
způsob, jakým v nastoupené cestě 

charita Kojetín - dům svatého josefa
dŮM sVatÉho josefa - centRuM denních služeb PRo senIoRy

Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475, 
e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PRoGRaM na Měsíc KVěten 2011 MIMo stálÉ aKtIVIty
určený pro všechny seniory Kojetína a okolí

pokračoval, jeho bezprostřednost 
a vřelost, jimiž ohromoval všechny, 
kdo se s ním setkali.
Není tedy divu, že už v den jeho 
pohřbu 8. dubna 2005 znělo z úst 
shromážděných věřících volání 
„Santo subito“, tedy „Ať je ihned 
svatým“. Celý proces blahořečení 
byl skutečně uzavřen během velmi 
krátké doby, často jde totiž o záleži-
tost řadu let a v některých případech 
dokonce staletí. Od 1. května tak 
Jan Pavel II. patří k zástupu světců 
a blahoslavených katolické církve,  
k zástupu těch, kdo jsou věřícím 
vzorem, příkladem a povzbuzením.             

Vyhlášení soutěže 
„o nejvtipnější vtip“

Filmový klub pro náročného diváka
pátek 6. 5. 2011 od 9 hodin

Vzpomínáme na jana Pavla II. 
při příležitosti jeho blahořečení 

1. května 2011

úterý 10. 5. 2011 od 10 hodin
Vystoupení dětí z MŠ sv. josefa 

na oslavu Svátku matek

středa 11. 5. 2011 od 10 hodin
Čtení a beseda nad knihami 

bohumíra Štégera 
- ve spolupráci s knihovnou MěKS  

Kojetín v prostorách knihovny 

Na všechny programy
 je možný dovoz charitním 
autem po předchozí osobní 
nebo telefonické domluvě

pátek 20. 5. 2011 od 9 hodin
životopisný film o sv. Ritě 

- pomocnici v bezvýchodných 
situacích, která žila na Sicílii 

s mafiánským vůdcem
Velmi pěkný film!

čtvrtek 26. 5. 2011 od 9 hodin
Mše svatá 

v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie Kojetín

úterý 31. 5. 2011 od 12 hodin
Pedikúra 

v Domě svatého Josefa  
od 12 hodin - zájemci hlaste se 

telefonicky nebo osobně v Domě sv. 
Josefa, přezůvky a ručník s sebou

koncem měsíce 
proběhne

Módní přehlídka oděvů 
pro muže a ženy

v každém věku pro všední dny 
i společenské příležitosti

přijďte se inspirovat!

Jiří Gračka
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Program setkání vkvětnu

„Bůh ať je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20
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

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli 
u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme,

 nevzniklo z ničeho viditelného.“ 

církev Československá husitská

1. 5. 2011 (neděle)
1. neděle po Velikonocích 

(Quasimodogeniti)
bohoslužby ve skalce

od 8.15 hodin ve Skalce 
(sál Obecního domu)

1. 5. 2011 (neděle)
1. neděle po Velikonocích 

(Quasimodogeniti)
bohoslužby v Kojetíně

od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30 5. 2011 (pondělí)
 duchovní výchova

od 13.40 hodin na ZŠ nám. Míru, 5.B

3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5. a 31 5. 2011 (úterý)
 duchovní výchova

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

3. 5. 2011 (úterý)
Velikonoční pobožnost v tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2011 (středa)
Modlitby a zpěvy z taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

5. 5., 12. 5., 19. 5. a 26. 5. 2011 (čtvrtek)
Májová pobožnost v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

8. 5. 2011 (neděle)
2. neděle po Velikonocích
 (Misericordias domini)

bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

15. 5. 2011 (neděle)
3. neděle po Velikonocích (jubilate)

bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

15. 5. 2011 (neděle)
3. neděle po Velikonocích (jubilate)

bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

22. 5. 2011 (neděle)
4. neděle po Velikonocích (cantate)

bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

29 5. 2011 (neděle)
5. neděle po Velikonocích (Rogate)

bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

Židům 11,1-3

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Drahý pane faráři, pane jáhne, paní ředitelko, paní učitelko, 
paní kuchařko, dovolujeme si Vám tímto ze srdce poděkovat 

za Vaši lásku, štědrost i za slova víry a naděje,
které s citlivostí vkládáte  do srdcí těch nejmenších

ve školce svatého Josefa v Kojetíně. 

Pán Bůh zaplať za vše! 

Vaši andělíčci ze třídy a jejich rodiče  
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Ze sportu

silnoušek cup 
po patnácté (2011) 

Dne 9. dubna 2011 se uskutečnil již 
patnáctý ročník oddílového turna-
je - memoriálu Rudolfa Silnouška. 
Jako každý rok je to klání o oddí-
lového mistra a tečka za náročnou 
sezónou. V herně se sešel slušný 
počet čtrnácti hráčů, kteří byli roz-
děleni do dvou skupin po sedmi.  
V této fázi turnaje došlo jen k jed-
nomu překvapení, když naděj-
ný Nguyen Thanh Tung zvaný 

stolní tenisté sokola 
Kojetín zakončili 
sezónu 2010/2011
Stolním tenistům Sokola Kojetín 
skončila závodní sezóna. Všechna 
družstva se umístila velmi solidně  
a předsezónní cíle byly vesměs spl-
něny. 
„A“ družstvo si dalo neskromný cíl, 
umístění „na bedně“. Ani konečné  

4. místo z 12 startujících celků 
v krajské soutěži, ale není zklamá-
ním. Třetí Sokol Buk byl při stejném 
bodovém počtu lepší jen na vzájem-
né zápasy. Áčku se podařilo vyhrát 
13, remizovat 2 a prohrát 6 utkání, 
což dává zatím historicky rekordní 
počet 51 bodů. Těší nás také, že jsme 
všechna utkání doslova odjezdili po 
zadku (což dokládá i foto) a odolali  
i korupčnímu nátlaku ze strany jed-
noho zachraňujícího se celku a sou-
těž tak negativně neovlivnili. Škoda, 
že se o první místo praly „velkoklu-
by“ z Přerova a Olomouce - Neředí-
na, jinak by se dalo přemýšlet snad 
i o postupu. Hráči měli tuto úspěš-
nost: Odehnal 62,5%, Orság 58,33%, 
Zítka 44% a Prokeš 41,77%. Úspěš-
ně zaskočil Jiří Kilhof. Bohdan Malý  
a Zdeněk Horák už i přes svou sna-
hu tak úspěšní nebyli.
Béčko si před sezónou žádné cíle 

nedávalo a tak ke zklamání ani 
nemohlo dojít. Obsadilo konečné  
5. místo ze čtrnácti startujících celků 
v regionálním přeboru I. třídy regionu 
Přerov. Ukázalo se, že žije spíše ze 
své bývalé slávy a když chybí kapi-
tán družstva Kilhof, ostatní jen těžce 
vyhrávají. Béčko vyhrálo 13 utkání, 
5 remizovalo a 8 prohrálo, celkem  
s 57 body. Hráči měli tuto úspěš-
nost: Kilhof 76%, Vrtěl 58%, Dujava 
57,95%, Frühbauer 50,96%.
Céčko obsadilo pěkné 3. místo  
v regionální soutěži II. třídy regionu 
Přerov se 16 výhrami, 3 remízami  
a 7 prohrami ze čtrnácti celků. Za-
znamenalo celkem 61 bodů. Hráči 
měli následující úspěšnosti: Malý 
75%, Florián 65,96%, Horák 51,92%, 
Huťka 50% a Štrunc 46,67%. 
Doufejme, že příští sezónu dosta-
nou příležitost i mladé naděje a za-
znamenáme ještě větší úspěchy.

Tumi porazil zkušeného Oldřicha 
Frühbauera v pátém setu na výho-
dy. Ze skupin vzešlo osm čtvrtfina-
listů.  
V pavouku pak trochu zařádil Mar-
tin Pištělák, který dobrou formu 
snad udrží do následující prémié-
rové sezóny v A družstvu. Stačilo 
to však pouze na čtvrté místo, když 
v semifinále prohrál s Prokešem  
a o bronz s Dujavou. Ten obhájil 
třetí místo z loňska. Finále sehráli 
již zmíněný Prokeš a tradičně Kuba 
Odehnal. Kuba poměrně jasně zví-
tězil a obhájil loňský triumf. 

Děkujeme Městu Kojetín, jmenovi-
tě starostovi Jiřímu Šírkovi za zá-
štitu nad akcí a věcné dary. Sláva 
vítězům, čest poraženým.

TZ

jamajka Kojetín

Florbalová Jamajka Kojetín má za 
sebou další úspěšné vystoupení 
v krajském přeboru mužů. Ze dvou 
posledních zápasů vytěžila plný 
počet šesti bodů a v posledních 
devíti soutěžních utkáních vyšla 
pouze jednou bodově naprázdno. 
Jamajka tak reálně zůstává ve hře  
o medailové příčky probíhajícího 
ročníku. V době tiskové uzávěrky 
má před sebou florbalový tým po-
slední čtyři ligová kola, která roz-
hodnou o konečném pořadí v ak-
tuálním ročníku. Věřme tedy, že se 
Jamajce podaří navázat na výsled-
ky z posledních týdnů a úspěšně 
zvládne závěr florbalové sezóny.   

Aktuální výsledky 19. a 20. kola OL 
přeboru mužů
Jamajka Kojetín  5:4  Arktic Olo-
mouc

Jamajka Kojetín  5:3  TJ Sokol Kos-
telec na Hané - HK

Zdeněk Polách
AKTUÁLNÍ TABULKA:

družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry body
  1. FBC ZŠ U Stadionu Uničov B 22 16 4 2 52
  2. FBC Beerboys Libina 20 16 1 3 49
  3. TJ Postřelmov 22 15 2 5 47
  4. hc jamajka Kojetín 20 13 1 6 40
  5. FBC Sokol Mohelnice B 20 11 2 7 35
  6. FBC Pirates Brodek 22 11 2 9 35
  7. TJ Sokol Kostelec n. H. - HK 22 8 4 10 28
  8. IBK Falcons Šternberk 22 8 3 11 27
  9. SK K2 Sportcentrum Prost. B 20 7 3 10 24
10. FBC Cannibals Lipník B 22 7 2 13 23
11. Orel Jednota Troubelice 20 5 4 11 19
12. FBC Spartak Přerov D 22 6 0 16 18
13. Arktic Olomouc 22 1 0 21 3
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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

tj sokol Kojetín - tábory v roce 2011

cena tábora: 3000 ,- Kč
V ceně tábora je zahrnuta:

doprava na tábor a zpět, doprava na výlety a vstupné, ubytování ve stanu s podsadou, 
strava 5x denně, pitný režim a pojištění

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

PRIhláŠKy jsou K dIsPoZIcI:
- VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín, tel.: 581 202 202 

- MěKS Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 046, 
- Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: 777 709 432, 

info, foto, mapa a on-line rezervace: http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html, nebo: www.dobrytabor.cz

Pionýrská skupina Kojetín pořádá tradiční

letní tábor v rajnochovicích
od 4. do 16. července 2011

s celotáborovou hrou cesta k půlnočnímu zvonu se letos podíváme do země narnie, a to za příběhem 
tak tajuplným, že bude potřeba mnoho zkušeností, znalostí a dovedností, abychom dovedli příbeh 

ke zdárnému konci. na to všechno vás však připravíme a společně uspějeme i tentokrát.
neváhejte se tedy včas přihlásit k novému dobrodružství…

Pionýrská skupina Kojetín
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Inzerce

Vzpomínky
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 30. dubna 2011 by se dožil 100 let 

pan Štefan Šmída

Dne 3. května 2011 by se dožila 97 let

paní Marie Šmídová

S vděčností a láskou vzpomíná dcera Marie Burešová 
a syn Jan s rodinami

Od  3. května 2011 otevřeno

  
- PánsKé
- dámsKé
- dětsKé

ulice Svatopluka Čecha 827 
(vedle Cykloservisu Dari)

Otevírací doba:
út: 8.30 - 17.00 hodin
st: 8.30 - 17.00 hodin
pá: 8.30 - 17.00 hodin 

Nebo dle objednávek

mobil: 728 403 671
Těším se na Vaši návštěvu

Jana Křepelková

nové
KadeŘnIctví jana
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Vzpomínky

„Když z domova jsi odcházel, spokojený jsi byl, 
že Tě tam čeká smrt nikdo z nás netušil

jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, pokojný a věčný spánek Tobě přát
utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás

Dne 5. května 2011 vzpomeneme 10. výročí úmrtí mého manžela

Zdeňka řezníčka
S láskou stále vzpomínají manželka Jiřina, dcera Jiřina s rodinou,

 syn Zdeněk s rodinou a vnučky Nikolka a Vendulka

Dne 20. května 2011 uplyne první smutný rok, co nás opustila

paní Zdeňka Vrkočová
S láskou vzpomíná manžel Jaroslav 

a dcery s rodinami

Dne 22. května 2011 si vzpomeneme 5. výročí úmrtí, co nás opustila 
naše milá manželka, maminka, babička sestra, švagrová, 

sestřenice a teta

paní božena nováková
rozená Staňková z Kojetína

S láskou a úctou vzpomíná rodina

23. června 2011 tomu bude 17 let, co nás opustil 
můj tatínek a náš dědeček

pan bohumil Červinka
Stále vzpomíná dcera Drahomíra s rodinou

Kdo jste je znali prosím věnujte jim tichou vzpomínku

V úterý 3. května 2011  vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka 

pana Vladimíra svízely
S láskou vzpomíná manželka Marie a syn s rodinou

Dne 7. května 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
naší drahé maminky

paní Veroniky hrabové
S láskou vzpomínají dcery s rodinami

Již nikdy nemůžeme Vám nic jiného dát, jen svíci rozsvítit, 
květy na hrob položit a s velkou láskou vzpomínat.

Dne 27. května 2011 by se dožila 90 let má maminka a naše babička

paní  Zdeňka Červinková
Letos 10. února 2011 uplynulo 35 let, co nás opustila
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blahopřání

Vítání občánků

Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

aleš hřebloadam lambot Radek Zdráhal

Roman evanžin

V sobotu 2. dubna 2011 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Dne 26. dubna 2011 oslavila krásné 60. narozeniny 
naše maminka a babička

paní ludmila Klechová
Za obětavou péči a lásku děkují a do dalších let jí přejí hodně zdraví, 

lásky a štěstí dcery Ludmila, Yveta a syn Ladislav s rodinami

Dne 7. dubna 2011 oslavila své 75. narozeniny 
naše maminka a babička

paní božena Pochylová
Vše nejlepší do dalších let přejí syn Ivo, 

 dcery Hana a Blanka s rodinami

Dne 24. dubna 2011 oslavil své 45. narozeniny 

pan jiří sedlář
Za celou rodinu mu do dalších let přejeme hodně zdraví, 

lásky, štěstí a pohody v rodinném kruhu
 Manželka Yveta a syn Jiří

René danko


