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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

V červnu uplyne 70 let od deportace kojetínských Židů. 
Zdánlivě těžko slučitelné téma oslavy svátku našich dětí 
a vzpomínek na tuto temnou kapitolu naší historie je bo-
hužel realitou, i když od ní uplynulo již sedm desetiletí. 
Čtěme,  prosím  pozorně  následující  řádky.  Jako  vzpo-
mínku na děti, které se do Kojetína ani  jinam už nikdy 
nevrátily. Udělejme vše pro to, aby se to už nikdy žád-
ným jiným dětem nestalo. 
„Terezín býval někdy přímo přirovnáván k záhrobí. Vo-
zík plný mrtvých  (mimochodem  tentýž,  kterým se vozil  
v  ghettu  i  chléb)  byl  v  ulicích  ghetta  každodenním  vý-
jevem a objevuje  se  i  v  dětských  kresbách a básních. 
Děti  též  tušily  krvavé koupele a uvědomovaly si  velice 
intenzivně,  že  i ony  jsou v nebezpečí:  „Dnes drží ruku 

ohavnou / smrt nad světem i duší mou,“ neboť nacisté se 
nikdy netajili svou nenávistí a svými plány na vyvraždění 
všech  „podlidí“,  jehož  nutnost  dokazovali  propracova-
nými  „vědeckými“  teoriemi. Není divu,  že měli  tito dět-
ští básníci pocit, že celý svět zešílel a vykolejil se zcela 
z dosavadního hodnotového systému. 
Jen  výjimečně  mihnul  se  stín  pochybností  -  „než toto 
vidět - raději zemřít hned“,  ale  vždy byl  rychle  zahnán 
vírou  v  budoucnost:  „Vždyť celý svět je plný krás a je 
krásné žít.“ 
Většině dětí z Terezína to však nebylo dopřáno. Z 15 000 
jich přežilo pouhých 100!“

 Jiří Šírek, podle článku v čas. Literární věda:  
Básně dětí z terezínského ghetta 1941-1945
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Z jednání Rady Města Kojetín

Ve zkratce

Rada Města Kojetín se na 40.  a 41. zasedání konaném dne 21. května 2012 a 29. května 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

-  schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru ve výši 5.000 Kč občanskému 
sdružení KAPPA-HELP o. s., Přerov 
jako finanční příspěvek na realizaci 
projektu  „Poradenské  centrum  pro 
problémy se závislostí; Terénní pro-
gram pro osoby ohrožené drogovou 
závislostí“,
- schválila uzavření Smlouvy o vy-
konání  přezkoumání  hospodaření 
města Kojetína  za  rok 2012  mezi 
Městem Kojetínem a firmou OL AU-
DITING, s.  r. o., za celkovou cenu 
78.000  Kč  (tj.  65.000  Kč  +  DPH 
20%),
-  souhlasila  se  zveřejněním  zá-
měru  Města  Kojetín  pronajmout 
pozemky v k. ú. Kojetín, Agro-druž-
stvu  Morava,  Komenského  nám. 
1052, Kojetín, Kojetín I - Město, za 
účelem zemědělského obhospoda-
řování, o celkové výměře 7.5325 ha 
(75.325 m2),
-  souhlasila  se  zveřejněním  zá-
měru prodeje domu č. p. 595 v ulici 
Kroměřížská v Kojetíně včetně po-
zemku parcela  č.  st.  424/2,  zasta-
věná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře 
214m2, který je ve vlastnictví Města 
Kojetín,  v  katastrálním  území  Ko-
jetín, zapsaném na  listu vlastnictví 
č. 10001, za minimální kupní cenu  
stanovenou znaleckým posudkem,

-  souhlasila  se  zveřejněním  zá-
měru  prodeje  části  pozemku  p.  č. 
178/1, ostatní plocha, o výměře cca 
570 m2,  ve vlastnictví Města Koje-
tín,  v  obci Kojetín  III  - Kovalovice, 
v k. ú. Kovalovice, na listu vlastnic-
tví č. 10001, za cenu 35 Kč/m2,
- vzala na vědomí závěrečné hod-
nocení  akce  20.  ročník  Přehlídky 
amatérských  divadelních  souborů 
Divadelní Kojetín 2012,
- vzala na vědomí organizační za-
jištění  akce  Kojetínské  hody  2012  
a Kojetínské hudební léto 2012,
-  vzala  na  vědomí  informaci  o  fi-
nancování MŠ Kojetín, příspěvkové 
organizace v roce 2012,
-  pověřila  starostu  města  jednat 
s KÚ Olomouckého kraje o způsobu 
financování MŠ Kojetín, příspěvko-
vé organizace ze strany Olomouc-
kého kraje a o výsledku informovat 
na jednání RM 6/2012,
- vzala na vědomí zápisy o průbě-
hu  konkurzů  na  obsazení  pracov-
ních  míst  ředitelů  Základní  školy 
nám. Míru, Mateřské školy Kojetín 
a Domu dětí a mládeže Kojetín,
- jmenovala Mgr. Rudolfa Pavlíčka 
do  funkce  ředitele  Základní  školy 
Kojetín, náměstí Míru 83, okr. Pře-
rov - a to s účinností od 1. 8. 2012, 
na  dobu  určitou  6  let  -  do  31.  7. 

2018,
-  jmenovala Mgr.  Ivanu  Krčmařo-
vou  do  funkce  ředitelky  Mateřské 
školy  Kojetín,  příspěvkové  orga-
nizace  -  a  to  s  účinností  od  1.  8. 
2012, na dobu určitou 6 let - do 31. 
7. 2018,
-  jmenovala  Janu  Hrušákovou  do 
funkce ředitelky Domu dětí a mláde-
že Kojetín, příspěvkové organizace 
- a to s účinností od 1. 8. 2012, na 
dobu určitou 6 let - do 31. 7. 2018,
-  jmenovala Mgr.  Jaroslava  Šišku 
do  funkce  ředitele  Základní  školy 
Kojetín,  Svatopluka  Čecha  586  
- a to s účinností od 1. 8. 2012, na 
dobu určitou 6 let - do 31. 7. 2018,
-  uložila  starostovi  města  jednat 
s vedením Střední školy  technické 
Přerov  ve  věci  odkoupení  areálu 
bývalého  SOU  stavebního  v  Kře-
novské ulici v Kojetíně,
- uložila odboru VVŠK připravit na 
jednání  ZM  06/2012  návrh  OZV  
o  zákazu  konzumace  alkoholu  na 
veřejném prostranství,
- schválila záměr pořízení elektro-
nické informační tabule,
-  uložila  místostarostce  města 
předložit na jednání RM 6/2012 ná-
vrh smlouvy o pronájmu elektronic-
ké informační tabule.    

Jiří Šírek

- Ve snaze zabránit prodeji areálu bý-
valého SOU stavebního na Křenov-
ské ulici a z toho vyplývajících rizik, 
kdy by se tato nemovitost mohla stát 
předmětem  spekulativních  prodejů 
a stěhování  obyvatel, k čemuž není 
objekt určen,  rozhodla Rada Města 
Kojetín  o  jednání  vedoucí  k  získá-
ní  tohoto  objektu  z  vlastnictví  Olo-
mouckého kraje do majetku města. 
Zároveň mi  uložila,  abych  tyto  kro-
ky projednal na úrovni vedení kraje  
a Střední technické školy v Přerově, 
která je správcem areálu.
- Asi málokomu se zamlouvá situa-
ce u prodejny Albert, kde dochází ke 
shromažďování  osob,  popíjejících 
alkohol a znečišťujících okolí. Vzhle-
dem  ke  stále  se  zhoršující  situaci 
probíhají  přípravy  k  vydání  obecně 
závazné  vyhlášky,  která  zakáže  ve 
vytypovaných  lokalitách  konzumaci 

alkoholu a  jiných návykových  látek. 
Schvalovat by ji mělo zastupitelstvo 
v červnu 2012. Stejně tak dojde ke 
zpřísnění střežení areálu mezi gym-
náziem,  poliklinikou  a  mateřskou 
školou, kde bude nainstalována ka-
mera sledující celý prostor.
- Výběrovým řízením na dodavatele 
rekonstrukce tepelného kanálu v uli-
ci  Nová  bylo  oproti  rozpočtované 
částce ve výši téměř 10 mil. Kč ušet-
řeno  cca 3,5 mil. Kč. Úspora bude 
zahrnuta do  rozpočtového opatření 
a  použita  na  další  investiční  akce 
ve městě. Vlastní práce na  této  re-
konstrukci začnou v červnu, smlou-
vu  s  dodavatelem  jsem  podepsal  
22. května 2012.
- Dne 4. května 2012  jsme polože-
ním  kytic  k  pomníkům  vztahujícím 
se  ke  2.  světové  válce  vzpomněli 
67. výročí konce války a osvoboze-

ní Kojetína. Při té příležitosti musím 
zmínit i snahu města o opravu těchto 
objektů. Jedná se o opravu pomníku 
osvobození  na  náměstí  Republiky 
(obnova nápisů a podstavce), opra-
va symbolického hrobu na hřbitově 
a  obnovení  nápisů  na  pamětních 
deskách kojetínské synagogy (sbo-
ru Církve ČSH). Na tyto opravy jsem 
zpracoval  a  podal  žádost  o  dotaci 
prostřednictvím Místní  akční  skupi-
ny Střední Haná.
- Dne 2. května 2012 jsem přijal Ro-
berta  Marczaka,  který  podle  ozná-
mení  Sdružení  dárců  krve  Kromě-
řížska  je  nejpilnějším  dárcem  krve 
z  našeho  města.  Dne  14.  března 
2012 daroval svou krev již po šede-
sáté! Nezbývá, než poděkovat a vy-
slovit obdiv nad takovými lidmi, bez 
nichž  by  mnohé  lékařské  zákroky  
a pomoc nebyly možné.  Jiří Šírek
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Anketa - Mezinárodní den dětí

Informace pro občany
Váš partner 
v poskytování 
služeb

Provoz koupaliště 
v Kojetíně v roce 2012
Provoz  bude  zahájen  v  pátek  
1. června 2012 od 12 hodin.

Otevírací doba
červen:
pondělí - pátek: od 12 do 19 hodin
sobota  -  neděle: od 10 do 19 hodin
červenec - srpen:
pondělí - pátek  od 10 do 19 hodin 
sobota  -  neděle: od 9 do 19 hodin

Vstupné:
Dospělí: 45 Kč
Děti  (1  rok  -  15  let)  studenti,  dů-
chodci: 30 Kč
ZTP: zdarma

Sleva pro školy a zájmové kroužky 
(pro  skupiny  nad  8  dětí)  s  dopro-
vodem  pedagogického  pracovníka 
vstupné na osobu 15 Kč. Po doho-
dě možnost vstupu i před otevírací 
dobou.

Děti  první  otevírací  den  vstup 
zdarma!!!

Služby:
Na  koupališti  je 
na ins ta lována 
webová kamera 
http://www.koje-
tin.cz/cz/sport_
area ly_koupa -
liste.php,  která 
umožňuje  zjistit 
aktuální stav pro-
vozu  na  koupa-
lišti.
Infolinka  v  ob-
dobí  provozu 
774 750 296.
Přijďte si  zapla-
vat  a  relaxovat 
do našeho krás-
ně  upraveného 
areálu  s  bazény  s  tobogánem, 
vířivkou a dalšími vodními atrak-
cemi. 
Váš pobyt na koupališti vám zpří-
jemní i námi nabízené doplňkové 
služby.
K dispozici  je  restaurace  s  nápoji 
a rychlým občerstvením. Pro milov-
níky  internetu  je  v  okolí  restaura-
ce  nainstalován wiFi vysílač, který 
umožňuje připojení k internetu mo-
bilních zařízení nebo notebooků.  
Sportovní aktivity:

-  hřiště  na plážový volejbal  a  na 
nohejbal s  možností  zapůjčení 
míče 10 Kč/hod.,
- hřiště na minigolf - zapůjčení hole 
děti 15 Kč/hod, dospělí 30 kč/hod.
Možnost  zapůjčení  slunečníku  
15Kč/den se zálohou 50 Kč.

Za celý realizační tým se těšíme na 
vaši návštěvu!

Vlastimil Psotka
ředitel společnosti

Technis Kojetín spol. s r. o.

K měsíci červnu se váže snad nejvýznamnější den dětí a sice Mezinárodní den dětí.  
Karolína Slouková a Klára Horáková ze sexty GKJ se ptaly na několik otázek:

Víte, kdy je Den dětí? Slavíte Den dětí? Myslíte si, že je to důležitý svátek?
Víte, co se děje v Kojetíně na tento svátek? 

Petra Filípková
Den  dětí  je  1. 
června.  Ano,  po-
přeji dceři a dám jí 
nějakou  drobnost, 
která  ji  potěší. 
Pro děti  je to urči-
tě  důležitý  svátek  
a  to  je  hlavní.  Ni-

jak  zvlášť  nemám  přehled,  co  se  
v Kojetíně děje v tento den.

Hana Horáková
Tento  svátek  se 
slaví  1.  června. 
Ano,  nakoupíme 
dětem  nějaké 
bonbóny    a  spo-
lečně  jedeme  na 
nějaký  výlet.  Pro 
většinu  dětí  je  to 

určitě  důležitý  svátek.  Netuším, 
co se v Kojetíně děje, bydlíme  tu 
krátce. 

Jiří Svobodník
Ano,  Den  dětí  je 
1.  června.  Ne, 
tento  svátek  už 
neslavím.  Svátek 
asi  bude  důležitý 
hlavně  pro  děti, 
ale  jinak  asi  nijak 
zvlášť důležitý ne-

bude. Netuším, nejsem místní.

Ludmila Špalková 
Nejspíš  někdy  začátkem  června. 
Svátek  neslavím,  nemám  děti. 
Podle mě to není až tak významný 
svátek.  V  Kojetíně  se  nic  neděje,  
o ničem nevím. 

Pavlína Lukášová
Ano,  samozřejmě  -  1.  června. 
Svátek slavíme, každý rok koupím 
dětem nějaké sladkosti. Podle mě 
určitě  je,  je  hezké,  že  mají  děti 
„svůj“  vlastní  svátek.  V  Kojetíně 
je nejspíš nějaká akce pro děti na 
stadioně nebo na střelnici.
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Maturitní anketa
S dotazy na maturanty bezprostředně po vykonání jedné ze zkoušek se obrátily 

studentky 2. ročníku Kristýna Vodná, Kristýna Havlová a Jana Dostálová:
1) Jaký pocit máš ze zkoušky?

2) Jak dlouho ses na ni připravovala?
3) Přišlo ti to těžké, nebo naopak?

4) Jakým dojmem na tebe působila komise?

Alice Župková 
1) Dobrej.
2) Asi týden.
3)  Hrozně  lehké, 
bála  jsem  se,  ale 
nakonec  to  bylo 
lehké.
4) Super!  
Byli příjemní 

                          a hodní.

Jana Vokurková
1) Hodně nejistý.
2) Týden.
3)  Náročné  na  jazyk.  Když  jsi  vě-
děla, tak ne. Myslím si, že jsem na 
všechno odpověděla.
4) Celkem snaživá, snažili se mi po-
moct.

Natálie Maixnerová
1)  Nic  moc,  jsem  stále  nervózní  
a tréma mě ještě neopustila, protože 
mám před sebou ještě angličtinu.
2) Asi týden.
3) Nebylo to ani  lehké a ani těžké, 
takže tak ta střední cesta.
4) Byli parádní a moc hodní.

Paulina Hauerlandová
1) Smíšený.
2) Od 20. dubna.
3) Čeština složitá, 
ZSV - šťastná ruka 
na otázku.
4) Dobře.

Dagmar Nosálová
1) Celkem dobrý.
2) Asi měsíc a půl.
3) Kromě  jednoho 
předmětu  lehké, 
ZSV nejhorší.
4) Dobrým. Kanto-
ři pomáhali a třídní 
učitelka držela

                           palce.

Ondřej Kurfürst
1) Bylo to obtížné, 
ale  snad  jsem  to 
zvládl.
2) 4 dny neustálé-
ho  učení  a  měsíc 
jen občas.
3) Těžké.
4)  Snažili  se  mi 

pomáhat a chovali se lidsky.

Uzavřená kapitola dějin Kojetína
Před  sedmdesáti  lety,  22.  června 
1942,  se  uzavřela  jedna  významná 
kapitola dějin města Kojetína. Na zá-
kladě  zločinných  norimberských  zá-
konů z roku 1935 byla také v našem 
městě vykořeněna ze svého staleté-
ho  domova  židovská  část  městské 
komunity.  Tohoto  dne  bylo  na  koje-
tínském  nádraží  shromážděno  78 
osob židovského původu, z  toho 51 
bylo  bydlištěm  zapsáno  v  Kojetíně, 
ostatní byli Židé z okolních obcí, kteří 
byli  zařazeni  do  kojetínského  trans-
portu.  Vlakem  odjeli  do  sběrného 
střediska v Olomouci a odtud  trans-
portem označeným AAf do Terezína. 
Byl to v protektorátu již 43. židovský 
transport.  Měl  900  osob,  mezi  nimi 
také  z  Kojetína  27  mužů,  24  žen  
a 9 dětí ve věku do 13 let. (Jedno dítě 
bylo šestiměsíční a jedno čtyřměsíč-
ní). Dalšími transporty dojelo z Koje-
tína ještě 7 osob. Všichni byli zbave-
ni  domova  a  zavražděni  v  různých 
vyhlazovacích  táborech  (Osvětim, 
Treblinka,  Rassika  -  Jagala,  Minsk, 
Malý Trostinec. Z těch, kteří odjeli 22. 
června  1942  vlakem  do  Olomouce 
přežil  hrůzy  koncentračních  táborů 
jen Josef Soffer. 

Židovské osídlení  v Kojetíně se da-
tuje od poloviny 15. století, od doby, 
kdy Židé byli vypuzeni z královských 
měst. První jména židovských used-
líků  se  uvádějí  v  urbáři  kojetínské-
ho  panství  z  roku  1567.  Uvádí  se 
52  usedlých  Židů  a  také  52  domů. 
Židé byli usedlí v samostatné židov-
ské  ulici,  která  také  měla  svoji  sa-
mosprávu.  K  roku  1679  je  v  Židov-
ské ulici uvedeno celkem 57 domů,  
z toho 42 osedlých  a 14 domů pus-
tých. V roce 1793 se uvádí 45 domů, 
85  rodin,  375  obyvatel.  Nejvíce  ži-
dovských  obyvatel  bylo  v  Kojetíně   
v 1. polovině 19. století. V roce 1829 
zde  žilo  76  židovských  rodin  a  443 
obyvatel. V roce 1834 z 3 255 koje-
tínských  občanů  bylo  519  obyvatel 
židovských.  V  polovině  19.  století 
měla  židovská  obec  průměrně  500 
členů.  Ve  druhé  polovině  19.  stole-
tí  začal  počet  židovských  obyvatel 
v  Kojetíně  klesat.  Tento  pokles  byl 
ovlivněn změnou politických, hospo-
dářských  a  společenských  poměrů  
v celé monarchii, zvláště v Čechách 
a  na  Moravě.  Židé  se  stali  rovno-
právnou  složkou  společnosti,  začali 
se uplatňovat v politickém a hospo-

dářském životě. Z venkovských obcí  
a menších měst odcházejí do velkých 
a  větších  měst,  kde  nacházejí  více 
příležitostí  k  uplatnění  (v  průmyslu, 
v  obchodě,  v  peněžnictví,  ve  vědě, 
v  politice…).  Tak  se  počet  přísluš-
níků  kojetínské  židovské  nábožen-
ské obce  postupně snižoval na 434 
v  roce 1869,  415  v  roce 1890,  198 
v roce 1900. V roce 1931 měla židov-
ská náboženská obec v Kojetíně 72 
členů a při deportaci v roce 1942 to 
bylo 51 příslušníků.
V  Kojetíně  působila  řada  význam-
ných  vzdělaných  rabínů,  z  nichž 
nejznámější byl Jakob Michael Brüll, 
který zde působil ve druhé polovině 
19.  století  téměř  padesát  let.  Jeho 
synové Nehemias Brüll a PhDr. Adolf 
(Elchanan) Brüll, vynikli jako vědečtí 
pracovníci  v  oboru  judaistiky  a  dě-
jin  kojetínské  židovské  pospolitosti. 
V  Kojetíně  se  také  narodil  (1852) 
PhDr. David Kaufmann, člen prvního 
profesorského sboru rabínského se-
mináře v Budapešti. 
Z Kojetína také pocházel známý bra-
tislavský  knihkupec  a  antikvář  Sig-
mund Steiner, znalec biblických knih. 
„Steinerovo knihkupectví a   antikva-
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 4. část
JUDr. Jan  Žáček, 
advokát, poslanec, politik 

Čestným  občanem  byl  jmenován  
27. srpna 1903.
Pocházel  z  rolnické  rodiny,  narodil 
se 31. května 1849 v hanácké obci 
Čertoryje.  Vystudoval  olomoucké 
německé  gymnázium  a  práva  na 
univerzitách  v  Praze  a  ve  Vídni. 
Doktorát získal na Karlo - Ferdinan-
dově univerzitě v Praze. Již během 
studií  praktikoval  v  advokátní  kan-
celáři  v Olomouci a v  roce 1880 si 
v  Olomouci  otevřel  samostatnou 
advokátní kancelář. V letech 1908 - 
1909  byl českým „ministrem - kraja-
nem“ ve vídeňské vládě.
Dr.  Jan  Žáček  se  věnoval  veřejné  
a politické činnosti v různých českých 
kulturních  a  politických  spolcích. 
V Olomouci  byl spoluzakladatelem 
pěveckého spolku  „Žerotín“  (1880), 

v roce 1885 založil „Národní  jedno-
tu pro východní Moravu“ a byl jejím 
starostou  až  do  roku  1909.  Patřil 
mezi zakladatele „Národního domu“ 
v Olomouci, který se stal střediskem 
českého  kulturního  života  (1886). 
Jan  Žáček  věnoval  také  pozornost 
olomouckému  českému  školství  
a stál při zřízení české reálky, české 
obchodní akademie a českého uči-
telského ústavu.
V  roce  1885  byl  JUDr.  Jan  Žáček 
zvolen  poslancem  říšské  rady  za 
volební  obvod Přerov,  Lipník  n. B., 
Fulnek,  Kojetín,  Hranice,  v  roce 
1887 byl  také zvolen do moravské-
ho zemského sněmu. V říšské radě, 
kde zasedal do roku 1911, byl JUDr. 
Žáček  považován  německými  ra-
dikály za odpůrce Němců. V  letech 
1900  -  1908  zastával  funkci místo-
předsedy  poslanecké  sněmovny  
a v roce 1912 byl jmenován doživot-

ním členem panské sněmovny.
JUDr. Jan Žáček se hlásil ke staro-
čechům a staročechem zůstal až do 
konce svého života. Na Moravě se 
strana  nazývala  „stranou  národní“  
a Dr. Žáček byl předsedou ústřední-
ho výkonného výboru. V roce 1896 
byl zvolen do moravského zemské-
ho výboru, od roku 1902 byl náměst-
kem moravského zemského hejtma-
na. Od roku 1909 Jan Žáček byl čle-
nem říšského soudu, v roce 1914 se 
stal jeho stálým členem.
Po  roce 1918 se stáhl  z  veřejného 
a politického života. Natrvalo se od-
stěhoval do Brna. Od roku 1921 řídil 
advokátní kancelář ministra sprave-
dlnosti  JUDr.  Josefa  Dolanského. 
Svým zásadám zůstal  věrný  až  do 
smrti.
(Fischer, Richard,  JUDr.: Olomouc-
ký památník 1848 - 1918. Olomouc, 
1938)                                       

riát“ působí pod tímto názvem v Bra-
tislavě  dodnes.  Stalo  se  centrem 
kulturního  a  společenského  života 
v Bratislavě, hlavně ve druhé polovi-
ně 19. století a v první polovině 20. 
století.
Steinerova  rodina  měla  v  Kojetíně 
obchod  se  železným  zbožím,  který 
existoval  ještě v roce 1877. Posled-
ním  majitelem  železářství  byl  Ber-
nard Steiner.
Sigmund Steiner odešel  do  Bratisla-
vy v roce 1834. Zde žila  Steinerova 
rodina do roku 1949, kdy se vystěho-
vala do Jeruzaléma. K hrobům svých 
předků    na  kojetínském  židovském 
hřbitově  se  jejich  potomci  dodnes 
vracejí,  aby  položili  kamínek  na  je-
jich pomník, poklonili se a vzdali  jim  
úctu.  
Již  jen málo památek zůstalo v Ko-
jetíně  na  tuto  významnou  součást 
kojetínské pospolitosti - na židovskou 
komunitu. Především jsou to pamět-
ní desky  na budově bývalé židovské 
synagogy. Jsou v nich vytesána jmé-
na  těch,  kteří  před  sedmdesáti  lety 
odjížděli z kojetínského nádraží. Tak 
se symbolicky vrátili do své synago-
gy.
Dále  to  je  synagoga  sama,  místo, 
kde  Židé  přinášeli  oběti  Hospodinu, 
kde mu vzdávali čest a díky. Patří ne-
jen k nejstarším stavbám ve městě, 

Uzavřená kapitola dějin Kojetína
ale také k nejstarším synagogám na 
Moravě. Jen díky statečnosti a obě-
tavosti několika málo  lidí, nebyla za 
německé  okupace  vypálena.  Dnes 
slouží potřebám Církve českosloven-
ské - husitské, tedy opět účelům bo-
hoslužebným.
Kojetínský  židovský  hřbitov,  tato  ži-
dovská  „zahrada  mrtvých“,  v  Olo-
moucké ulici, na Křižíkách,  již nikdy 
nebude  zcela  zaplněn  hroby,  neboť 
ti, kteří zde měli být pochováni zmi-
zeli beze stopy v Osvětimi, Treblince, 
Bierkenau,  Minsku.  Židovská  „za-
hrada mrtvých“ je tichá, zarostlá luč-
ním kvítím a trávou, s prastarými, již 
rozpadajícími  se  náhrobky.  Posled-
ní pohřeb zde byl 21.  června 1942, 
den  před  transportem  do  Terezína. 
Přejme  mrtvým  klid,  živým  však  ať 
je věčnou připomínkou na generace 
předešlé.

Židovská ulice  (dnes Husova)  -  toto 
židovské ghetto v Kojetíně, sledovala 
průběh městských hradeb. Židé pů-
vodně museli bydlet v určité vzdále-
nosti  od  katolického  kostela, museli 
přesně    dodržovat  stanovený  počet 
rodin,  tzv. numerus clausus. Poloha 
Židovské ulice,   úzké parcely -  to  je 
také  doklad  uzavřené  kapitoly  koje-
tínských dějin, který si zaslouží, aby 
byl  zachován  pro  poučení  budou-
cích.
Židovská  komunita  v  Kojetíně  spo-
luvytvářela  tvář  tohoto  města.  Židé 
sem přišli z různých zemí a hanácký 
Kojetín se jim stal novým domovem. 
Vyhnala je odsud lidská zloba a fašis-
tická zvůle. Někteří z jejich potomků 
přicházejí do Kojetína, aby sestoupili 
„ke kořenům svých předků“, aby na-
lezli  tu  spojnici  mezi  generací  sou-
časnou, minulou i tou budoucí.    řez

 řez

Obřadní síň židovského hřbitova 
v Kojetíně, 50. léta 20. století

Původní stav interiéru synagogy - 
svatostánek, 1931
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English Corner
Spring is in full swing now and 
everything  is  blooming  and 
growing.  My  wife  is  growing 
various  vegetables  and  flow-
ers.  She  likes  to  be  ecological 
so she did research on the inter-
net about planting an ecological 
garden. Instead of the traditional 
method  of  having  small  square 
plots for each type of vegetable, 
the  ecological  garden  is  cir-
cular  and  the  various  types  of 
vegetables  are  mixed  together. 
However,  it  is  important  to mix 
vegetables that have a symbiotic 
relationship.  It  is  interesting  for 
me  to  walk  around  Kojetin  and 
look at people’s gardens. I like to 
compare what people are grow-
ing. When I see people working 
in  their  gardens,  it  seems  to 
me that  the younger generation 
isn’t as  interested  in gardening 
as  the  older  generation. Maybe 
young people today are too busy 
with careers and hobbies/sports 
to take care of a garden. I never 
thought  I  would  like  gardening, 
but  I  find  that  it  is  relaxing  for 
me to work in the garden. I don’t 
have to think about anything and 
I  can  create  a  beautiful  space 
by  the  work  of  my  own  hands. 
Sometimes  I  think  it  would  be 
much easier to live in a flat with 
no  garden,  but  in  the  fall  when 
we  are  eating  the  vegetables 
from our garden I’m glad we in-
vested the time and energy into 
the garden.

full swing (ful swiŋ) - plný proud
bloom (blu:m) - rozkvět
plant (plaint) - sázet
various (və‘raiəs) - různý
plot (plot) - záhonek
circular (sə:kjulə) - kruhový
however (hau‘evə) - avšak, ale
compare (kəm‘peə) - srovnat
it seems to me (it si:mz tu mi:) - zdá 
se mi
gardening (ga:dniŋ) - zahrádkářství
take care of (teik keə əv) - starat se o
easy / easier / easiest (i:zi / i:ziə / 
i:ziɪst) - snadný / snadnější / nej-
snadnější

Jay Davis

Došlo do redakce
Pietní akt k osvobození 
města Kojetína

U příležitosti pietní vzpomínky k 67. 
výročí  osvobození  města  Kojetína 
rumunskou  a  sovětskou  armádou 
v roce 1945 byly dne 5. května 2012 
za přítomnosti delegátů KR KSČM 
Olomouc  s.  Ladislava Mlčáka, OV 

KSČM Přerov s. Jaromíra Smejka-
la, Městské  organizace KSČM To-
vačov, s. Jiřího Vybírala a Městské 
organizace KSČM Kojetín položeny 
květiny u pomníku na náměstí Svo-
body  a  náměstí  Republiky.  Polo-
žením  květů  tak  byla  vzdána  úcta 
všem padlým, zavražděným a umu-
čeným za 2. světové války.

Jindřich Bureš,
 zastupitel za KSČM

Úspěch žáků Odborného 
učiliště Křenovice

Naši žáci oboru vzdělání „Prodavač-
ské práce“ se v pondělí 14. května 
2012 zúčastnili dalšího ročníku ce-
lorepublikové dovednostní soutěže 
obchodního  řetězce  Kaufland  ČR 
v. o. s. Soutěž se konala na filiálce 
Praha - Vypich.
Do soutěže bylo vybráno celkem 34 
žáků z celé republiky, kteří se utkali 
v sedmi disciplínách:
1. vědomostní test
2. kartonový řez
3. rozhovor se zákazníkem
4. seřazení zboží podle ceny
5. jízda paletovým vozíkem
6. stavění čel a označení
7. výměna pásky ve váze
Žáci naší školy opět podávali skvě-
lé výkony, obhájili všechna tři první 
místa z loňského roku a navíc k nim 
přidali ještě dvě třetí místa. V soutě-
ži byli vyhodnoceni vždy tři nejlepší 
z  každého  ročníku,  kteří  obdrželi 
věcné ceny a velmi zajímavé peně-

žité prémie.
Všem  úspěšným  soutěžícím  bla-
hopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a smluvních pra-
covišť odborného výcviku.
Ilona Hudecová a Lenka Macková,

učitelky OV

Umístění našich žáků:

1. ročník
Jakub Němec 1. místo Kaufland Přerov

Tomáš Šivák 3. místo  Kaufland Kroměříž

2. ročník
Josef Kolář 1. místo Kaufland Kroměříž

Klára Cimermanová 3. místo Kaufland Vyškov

3. ročník Alena Geržová 1. místo Kaufland Kroměříž
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Došlo do redakce
Které jídlo mám rád

Ve  školní  jídelně  v  Kojetíně  pro-
běhla  anketa  na  téma  „Které  jídlo 
mám  rád“.  Naši  strávníci,  převáž-
ně  děti  MŠ,  žáci  základních  škol 
a  studenti  gymnázia měli možnost 
navrhnout  oběd,  který  by  si  přáli, 
abychom  pro  ně  ve  školní  jídelně 

uvařili.  Navrhovali:  polévku,  hlav-
ní  jídlo,  salát  či  jednotlivé  ovoce 
a moučník. Výsledky ankety ukáza-
ly, že naše děti dávají přednost kla-
sické české kuchyni, viz grafy níže.  
Jako  dárek  k  jejich  svátku  - Mezi-
národnímu dni dětí  -    jsme pro ně 
sestavili jídelníček dle jejich přání, a 
to v týdnu od 28. května do 1. červ-
na 2012. Všechna přání se však do 

jednoho  týdne nevešla a proto  jim 
v prvním týdnu v září na přivítanou 
do nového školního roku sestavíme 
opět jídelníček dle jejich přání. Milí 
strávníci, děkuji vám za vaši přízeň 
a  těším se na další naše obědová 
setkání.  Dětem,  žákům  a  studen-
tům přeji hezké prázdniny. 

Hana Rohová, 
ředitelka ŠJ

Poděkování

Charitou Kojetín ve spolupráci 
s odborem vnitřních věcí, školství  
a kultury MěÚ Kojetín byla ve 
dnech 2. až 4. května 2012 po-
řádána sbírka použitého ošacení, 
kterou vyhlásilo Občanské sdru-
žení Diakonie Broumov, nezisko-
vá organizace, poskytující soci-
ální služby pro občany z okraje 
společnosti. Vybráno bylo celkem 
120 pytlů s ošacením, které byly 
odvezeny o. s. Diakonie Broumov. 
Všem z vás, kteří jste na sbírku 
přispěli, patří naše poděkování. 

Alice Přehnalová

Pozvánka 
na zasedání Zastupitelstva 

Města Kojetín

Starosta města zve

 na 14. zasedání Zastupitelstva 

Města Kojetín, které se bude konat 

v úterý 19. června 2012

 od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího 

a informačního centra 

(Masarykovo náměstí 8), 

Kojetín.

Jiří Šírek, starosta města

na webových 
stránkách

města kojetín

www.kojetin.cz

sledujte 
aktuální 

informace 
o dění 

ve městě
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Rubrika zdraví - 15. díl: Procedury, které jsou na míru šité dětem
Ačkoliv si to možná neuvědo-
mujeme, současná relaxační  
a rehabilitační centra se stále 
více specializují také na posky-
tování dětských procedur. Úna-
va z každodenního pracovního 
nasazení je nejen otázkou pou-
ze dospělých. Pro naše nejmen-
ší může být stejně náročná 
a častokrát i stresující škola, 
kroužky… 
Procedury však slouží i k léčeb-
ným účelům - bojují s následky 
různých zranění z fotbalu, lyží 
nebo kola… Pojďme si proto 
představit možnosti, které jsou 
určeny právě pro nejmladší vě-
kovou skupinu.  

Pohyb

Dostatek  pohybu  je  základním 
předpokladem  pro  naše  zdraví. 
Nemusí se jednat hned o vrcholo-
vý sport s vidinou velkých finanč-
ních zisků a sportovních úspěchů. 
Vždy  záleží  na  tom,  jak  je  vaše 
dítě  vybavené,  jaké  má  předpo-
klady  a  samozřejmě  záleží  i  na 
jeho  zdravotním  stavu.  Děti  by 
měly  mít  pro  svůj  rozvoj  harmo-
nické předpoklady. Tedy  je nutné 
najít soulad mezi vzděláváním, re-
laxací a pohybem. Pro úplně malé 
děti patří mezi příjemnou relaxaci 
spojenou i s trochou pohybu a kre-
ativity.  „Takový  program  -  léčeb-
ná  tělesná  výchova,  je  připraven 
i  u  nás  v  Relax  Centru  Koje-
tín.  Děti  sem  chodí  za  pohybem 
i  zábavou.  Vlastně  všechny  tyto 
sportovní aktivity  jsou kombinací 
pohybu,  hry.  Častokrát  jsou  jed-
notlivé  cviky  navázány  na  probí-
hající roční období nebo i dokon-
ce svátky v roce. Děti se rozhod-
ně nenudí a  zároveň dělají  něco 
pro  svoje  zdraví,“  uvádí  Leona 
Deutschelová,  majitelka  Relax 
Centra Kojetín. 

Saunování
Saunování  je  jedním  ze  způsobů 
jak  zvyšovat  odolnost  organizmu. 
Je to proces, při němž působí stří-
davě suchý vzduch vysoké  teploty 
a poměrně rychlé ochlazení vodou. 
Napomáhá také k odstranění únavy 
po  fyzické námaze. Pokud navště-
vujeme  saunu  pravidelně  alespoň 
1 x týdně, můžeme pozorovat již po 
několika týdnech zvýšenou otužilost 
a  menší  náchylnost  k  nemocem. 
Saunování dětí má své zvláštnosti, 
které je třeba dodržet. Je to postup-
nost, pomalé zvykání na nové pro-
středí, na horký vzduch a studenou 
vodu,  přiměřenost  s  přihlédnutím 
k věku, období, kdy se saunováním 
začínáme. Důležitá  je  soustavnost 
a  pravidelnost,  jak  často  a  kdy. 
„Pro  předškolní  děti  je  u  nás  při-
praven  speciální  program.  Naši 
nejmenší  absolvují  10-ti  minuto-
vý  pobyt  v  sauně,  poté  následu-
je  vlažná  až  chladnější  sprcha 
a  10-ti  minutový  odpočinek.  Poté 
vše  ještě dvakrát  opakujeme. Tato 
procedura,  pokud  ji  děti  provádějí 
pravidelně, zajistí imunitu vůči one-
mocněním  na  dobu  následujících 
až šesti dní,“ prozrazuje dále Leona 
Deutschelová.

Koupele
V Relax Centru Kojetín lze pro děti 
doporučit  perličkovou  koupel.  Při 
této  proceduře  vzduch  vháněný 
kompresorem  do  vody  způsobuje 
jemné  taktilní  dráždění  s  násled-
ným zklidněním a celkovou relaxa-
cí.  Teplota  vody  se  pohybuje  oko-
lo 36  -  37°C  ,  doba koupele  je 20 
minut.  Perlička  působí  relaxačně, 
prokrvuje a uvolňuje svalové napě-
tí. Je vhodná při poruchách nervo-
vého  zásobování,  chronické  žilní 
insuficienci,  poúrazových  stavech, 
spastické  a  chabé  obrně,  stavech 
po  poliomyelitidě,  neuróze,  bo-
lestech  hlavy,  nespavosti,  otocích 
a  lymfatickém městnání, chronické 
zácpě,  chronickém  páteřním  bo-
lestivém  syndromu,  chronických 
kloubních obtížích. Využívá se také 
pro  regeneraci  organismu po  nad-
měrné zátěži (např. při sportovních 
výkonech).

Elektroléčba
Podle  typu zvoleného proudu do-

chází  ke  zlepšení  prokrvení  tká-
ní,  uvolnění  napětí  nebo  naopak 
k  posílení  svalstva,  redukci  oto-
ků  končetin  a  ovlivnění  bolesti. 
Elektroléčebné přístroje se využí-
vají  při  onemocnění  pohybového 
aparátu, při poruchách prokrvení, 
u chronických zánětlivých a dege-
nerativních onemocnění, u poope-
račních stavů apod.

Magnetoterapie
Magnetoterapie  využívá  účinky 
elektromagnetického  pole  apliko-
vaného  pomocí  válcových  nebo 
plochých  aplikátorů.  Má  účinek 
vazodilatační,  analgetický,  proti-
zánětlivý,  myorelaxační  a  spas-
molytický.  Výrazně  urychluje  ho-
jení,  např.  při  zlomeninách  kostí 
a poškození měkkých tkání. V pod-
statě  se  jedná  o  velmi  účinnou 
a  bezbolestnou  proceduru,  která 
má výrazně pozitivní účinky. 

Jsou masáže vhodné pro děti?
Jednoznačně  ano!  Jsou  vhodné 
pro  děti  každého  věku,  od  koje-
neckého  až  do  školního.  „Masá-
žemi  docílíme  tělesné  i  duševní 
pohody  dítěte.  Zlepšuje  se  spá-
nek,  vyrovnanost,  soustředěnost, 
trávení, a to nejdůležitější: zlepšu-
je se obranyschopnost  - odolnost 
proti nemocem. Většina maminek 
také  ze  zkušenosti  ví,  že  těžká 
taška  dovede  napáchat  nemalé 
škody  na  zádech  a  v  oblasti  krč-
ní páteře malého školáka,“ dodá-
vá  Leona  Deutschelová.  Kromě 
čistě  rehabilitačních  masáží  lze 
v našem Relax Centru absolvovat 
s dětmi také relaxační masáže (lá-
vovými  kameny, medová,  aroma-
terapeutická). 

Materiály byly připraveny
ve spolupráci

s RELAX CENTREM Kojetín,
www.relax-centrum-kojetin.cz 
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín

Květen,  měsíc  plný  barev,  vůně, 
mláďátek  a  rozkvetlých  sadů  i  za-
hrad,  je už za námi. Děti  z našich 
školiček  čekalo  plno  zajímavých  
a pestrých činností.
Právě  v  tomto  nádherném  období 
jsme oslavili druhou květnovou ne-
děli svátek všech maminek. Povída-
li jsme si o tom, jaké naše maminky 
jsou,  co  je baví a  čím bychom  jim 
udělali  největší  radost.  Své  blízké 
děti  potěšily  na besídkách  písnič-

kou,  básničkou,  hranými pohádka-
mi  nebo  tanečky.  Závěrem  svého 
vystoupení předaly děti maminkám 
své vlastnoručně vyrobené dárečky, 
které si pro ně připravily. Odměnou 
pro všechny byl potlesk a rozzáře-
né úsměvy všech maminek.
V  obou  mateřských  školách  jsme 
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou 
pohádkou,  kterou  zahrály  dětem 
paní učitelky.
Ve čtvrtek 17. května 2012 se děti 
v  obou  MŠ  zúčastnily  výukového 
programu „Zdravé zoubky dětem“ 
pořádaného  zdravotní  pojišťov-
nou  METAL  -  ALIANCE.  Program 
vedli  studenti  1.  lékařské  fakulty 
Univerzity  Karlovy  v  oboru  lékař-
ství.  Formou  pohádky  „O zubním 
kazu  bacilovi“  se  děti  seznámi-
ly  s  problematikou  zubního  kazu 
a jeho prevencí, se správnou zubní 
hygienou. Každý dostal nový zubní 
kartáček a ihned si mohl vyzkoušet 
správné čištění zoubků.

Další společnou akcí MŠ je jako kaž-
doročně školní výlet. Letos čekala 
děti v úterý 22. května 2012 z oddě-
lení „Koťátek“, „Srdíček“, „Sluníček“, 
„Berušek“ a  „Žabiček“ cesta za po-
znáním  exotických  zvířat  do  ZOO 
Lešná a ZOO Olomouc. Děti měly 
plno  zážitků,  zakously  se  také  do 
pořádného  řízku,  který  jim  přichys-
taly paní kuchařky ve školní jídelně. 
Rodičům děti své zážitky nejen po-
věděly, ale také nakreslily.

A  teď už nás čeká poslední měsíc 
tohoto  školního  roku  -  červen. Tě-
šíme  se  na  hudební  vystoupení  
ve  spolupráci  s  Petrem  Bendou, 
děti z oddělení  „Pastelek“ a  „Rybi-
ček“  na  školní  výlet  do  Kroměříže 
a  MDD  oslaví  jednotlivá  oddělení 
podle  vlastního  připraveného  pro-
gramu.  Děti,  které  od  září  zased-
nou  do  školních  lavic,  půjdou  na 
radnici,  aby  se  slavnostně  v  ob-
řadní  síni  rozloučily  s  kamarády 
a učitelkami z mateřské školy. Ať je 
měsíc červen plný sluníčka a my si 
ještě mohli užít i vodních radovánek  
a her na školní zahradě!

vedení MŠ
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Je tady finiš

Závěrem  školního  roku  nás  čeká 
řada tradičních akcí, které dotvářejí 
každý  závěr  školního  roku.  Usku-
teční  se Dětský  den  v  upraveném 
olympijském  duchu.  Ten  nás  čeká 
v pátek 1. června 2012. Je určen pro 
naše žáky 1. až 5. tříd, kteří přímo 
v akci předvedou schopnost týmové 
spolupráce. Vyšší ročníky vyrazí na 

výlety  a  exkurze  na  různá  zajíma-
vá místa  v  blízkém  i  vzdálenějším 
okolí a 2. až 5. ročníky se vydají na 
cesty  díky  připraveným  aktivitám 
v přírodě - na expedici Sluňákov (4. 
třídy),  výpravu  na  Tesák  (2.  třídy)  
a školu v přírodě na chatě Kopřivná 
na Malé Morávce. Na závěr měsíce 
se  také  přesunula  velice  úspěšná 
regata dračích lodí připravená koje-
tínskou městskou policií.
Chceme všem našim žákům popřát 

krásné prožití závěru školního roku, 
úspěšný  závěr  klasifikace,  pracov-
níkům školy  klidný poslední měsíc 
ve  škole  a  příjemné  nastartování 
zaslouženého  odpočinku  na  dovo-
lené.
Děkujeme všem za zvládnutí nároč-
ného školního roku a těšíme se na 
nový  školní  rok,  který  nás  posune 
do slavnostnější atmosféry - bude-
me slavit významné výročí školy.

Zdeněk Šípek

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
„Babi, dědo, nejste sami!“

To je název projektu, který realizo-
vali  pracovnice  odboru  sociálních 
věcí  a  školství    z Přerova. Projekt 
byl realizován v 6. - 9. třídách. Žáci 
se aktivně zapojovali do diskuse, vy-
pravovali o svých zážitcích a prožit-
cích strávených s babičkou a dědou 
a kontaktem se starší generací vů-
bec. Potěšil  nás pěkný vztah žáků 
ke  svým  prarodičům.  Pracovnicím 
odboru patří poděkování za pěknou  
a užitečnou akci. 

Olga Odehnalová

Turnaj ve vybíjené 

Jako každý rok, tak i letos organizo-
vala Základní škola Svatopluka Če-
cha Kojetín turnaj ve vybíjené dívek.  
Účastnilo se 6 škol - ZŠ Svatopluka 
Čecha, ZŠ náměstí Míru, Gymnázi-
um Kojetín, ZŠ Tovačov, ZŠ Troubky 
a ZŠ Němčice nad Hanou. Všechna 
družstva podala výborné sportovní 
výkony, přesto  stupně vítězů mohly 
patřit jen třem družstvům. Umístění 
bylo následující: 

1. místo: ZŠ Tovačov,
2. místo: ZŠ Sv. Čecha,
3. místo: Gymnázium Kojetín.
Vítězné  družstvo  si  odvezlo  2  po-
háry  -  jeden  věnoval  pan  starosta  
a  druhý  putovní  věnovala  ZŠ  Ko-
jetín Sv. Čecha    v  rámci  aktivit  pl-
nění projektu volnočasových aktivit 
žáků.
Organizace se zhostila na výbornou 
paní učitelka Jurajdová a ke zdárné 
akci  přispělo  velmi  vydařené  slu-
nečné počasí. Těšíme  se na další 
skvělé akce.        Olga Odehnalová

Předávání cen Vítězné družstvo ze ZŠ Tovačov
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Beseda s velitelem 
Městské policie Kojetín

V  současné  době  mě  velmi  pře-
kvapuje myšlenka  proč  člověk  21. 
století, který  toho tolik umí (rakety, 
družice, umělé tkáně, umělé oplod-
nění, transplantace, lety člověka do 
kosmu,  atd.)  se  nedovede  hodně 
často chovat rozumně. Proto jsem, 
po  domluvě  s  paní  ředitelkou,  po-
zvala na besedu  člověka  -  velitele 

Městské  policie,  Jiřího  Hübnera, 
který se často s těmito projevy se-
tkává v realitě a požádala jsem ho, 
aby  k  žákům VIII.  a    IX.  třídy pro-
mluvil ze svého pohledu - policisty.
Beseda  byla  o  agresi  a  stupňující 
se  agresivitě  mezi  mladými  lidmi 
ve  společnosti,  vandalismu  a  kou-
ření,  porušování  stanovených  pra-
videl chování třeba i ve škole, také 
o  občansko-  právní  odpovědnosti, 
trestní  odpovědnosti  a  sankcích, 
které v případě porušování mohou 

Děti na Měsíci

Ve čtvrtek 17. května 2012 se žáci 
5. až 8. třídy zúčastnili velmi zajíma-
vé a podnětné exkurze v Olomouci, 
situované  v  komplexu  obchodního 
střediska Olomouc City.
Nejprve  se  děti  oblékly  do  kombi-
néz, které nosí kosmonauti ve ves-

nastat. 
Chtěla  bych  vyzvednout,  jakým 
způsobem  působivě  dovedl  velitel 
žákům vysvětlit,  třeba  i  to, že svo-
boda jednoho končí tam, kde začí-
ná svoboda toho druhého.
Celkem 31 žáků naší školy poslou-
chalo celé dvě hodiny a někteří se 
snažili i do besedy zapojovat a uká-
zali,  že  umí  o  věcech  i  přemýšlet  
a  mít svůj názor. Veliteli za besedu 
děkuji. 

Vladimíra Vránová

Fotogalerie z akce „Týden zdraví“

mírné lodi, což je velmi nadchlo. Vy-
zkoušely si taktéž maketu vzducho-
těsné  helmy  pro  astronauty.  Poté 
za  doprovodu  velmi  sympatických  
a erudovaných lektorek byly prove-
deny  po  několikapodlažním  kom-
plexu, kde odhalovaly záhady ves-
míru a přístroje, jimiž kosmos zkou-
máme. Největší úspěch u dětí měla 
komora, která simulovala podmínky 

na palubě kosmické lodi.
Tato  exkurze  byla  nádherným  pří-
kladem  toho,  jak  žáci  dokážou 
vstřebávat informace novým netra-
dičním způsobem. Na závěr všichni 
žáci  obdrželi  účastnický  certifikát 
doplněný skvělými plakáty naší slu-
neční soustavy.

Miroslav Kovařík
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Základní škola Sladovní Kojetín
Den Země

„Den  Země“  je  světově  uznávaný 
svátek  věnovaný  ochraně  planety. 
Žáci  naší  školy  si  jej  každoročně 
připomínají  formou  projektu,  který 
je  zaměřen  na  pochopení  vztahu 
člověka  k  přírodě  a  domýšlení  dů-
sledků  lidských  činností  na  životní 
prostředí. Tento projekt nelze chápat 
jako  jednorázovou  záležitost.  Vždy 
mu předchází přípravné období, ve 
kterém žáci v hodinách prvouky, pří-
rodovědy,  přírodopisu,  vlastivědy, 
zeměpisu a pracovní výchovy získá-
vají informace o přírodě a její ochra-
ně, diskutují  s učiteli  o problémech 
životního prostředí, o jeho znečišťo-
vání i o tom, jak přírodu může chrá-
nit každý z nás. Součástí přípravy je 
i  získávání  praktických  zkušeností 
a dovedností, ke kterým patří např. 

úklid  a  úprava pozemků  školy,  setí 
a  sázení  zeleniny,  ovocných  keřů  
a stromů a také beseda s pracovní-
kem Ecocomu. Ta  je  zaměřena  na 
seznámení dětí se správným postu-
pem při třídění odpadu, s jeho dalším 
zpracováním a možností recyklace.
Samotný  projektový  den  (letos  
26. dubna) je pak jakýmsi vyvrchole-
ním a zúročením dosavadního sna-
žení  žáků.  Jeho  náplň  je  přizpůso-
bena možnostem a věku dětí. Ty se 
rozdělí do jednotlivých hlídek, které 

se vydávají stezkou kolem rybníka, 
kde  na  stanovištích  plní  připrave-
né úkoly. Odměnou pro vítěze  jsou 
pěkné ceny, odměnou pro všechny 
je pobyt na čerstvém vzduchu a zá-
věrečné opékání špekáčků. 
Celá tato akce je vhodnou příležitostí 
k aktivnímu zapojování dětí do pro-
blematiky ochrany životního prostře-
dí  a  díky  ní můžeme postupně  do-
sáhnout toho, že každý svým malým 
dílem přispěje k ochraně planety.                 

Pavla Stiborková

Dopravní hřiště 

V  pondělí  7.  května  se  žáci  
1. - 6. ročníku zúčastnili výuky do-
pravní výchovy v Kroměříži na do-
pravním hřišti. Někteří  byli  na  této 
akci  poprvé,  jiní  se  jí  zúčastnili  již 
v minulém školním roce. 
Na  hřišti  nás  uvítala  paní  pověře-
ná výukou, zavedla děti do učebny  
a zde je seznámila s průběhem ce-
lého dopoledne. Nejprve si všichni 
zopakovali  dopravní  značky  a  při-
pomněli  si  dopravní  situace,  které 
mohou vzniknout na silnicích. Spo-
lečně  řešili  způsob průjezdu  křižo-
vatkou a vybavení kola.
Po  teoretické části  výuky následo-

vala  praktická  část  na  dopravním 
hřišti.  Žáci  si  vypůjčili  cyklistické 
helmy,  kola  a  vyjeli.  Této  části  se 
zúčastnily i dvě policistky  Městské 
policie Kroměříž. Ty nejprve s dětmi 
prošly celé hřiště, upozornily  je na 
všechny dopravní značky a způsob 
užívání  dopravního  hřiště.  Sezná-
mily  je  i  s předpisy,  které mají do-

držovat.
Pak  nastala  samotná  praktická 
část. Děti jezdily po hřišti a policist-
ky  kontrolovaly,  zda  se  nedopouš-
tějí dopravních přestupků.
Výuka  byla  ukončena  rozdáním 
malých  dárků  dětem  a  poděková-
ním z naší strany. 

Monika Šišková

Dopravní výchova 
prakticky

Cílem  dopravní  výchovy  na  naší 
škole  je  nenásilným  působením 

žáky  naučit  základním  pravidlům 
silničního  provozu,  správnému  vy-
hodnocování  situací  a  předvídání 
rizik  silničního  provozu.  Děti  jsou 
nejzranitelnějšími účastníky silniční-
ho provozu. Je důležité je naučit, jak 
se samostatně chovat na ulici, v růz-
ných  dopravních  situacích.  Využí-
váme všech možností pro praktické 
procvičování  získaných  vědomostí  
a dovedností. 
Ve  spolupráci  s  Městskou  policií 
v  Kojetíně  jsme  pro  ně  10.  května 
2012  připravili  program,  při  němž 
si v první části zopakovali dopravní 
značky,  semafory,  pokyny  policistů 

při řízení silničního provozu, doporu-
čené  vybavení  kola,  pravidlo  pravé 
ruky, jak se chovat na křižovatkách.
V druhé části  jsme se přesunuli na 
školní  hřiště,  kde  se  uskutečnila 
soutěž  v  jízdě  zručnosti  družstev. 
Pod  přísným  dohledem  policistů 
žáci  zdolávali  připravené  překáž-
ky.  Všichni  se  snažili,  vyhrát  však 
mohlo  jen  jedno družstvo,  tentokrát 
ve složení: Šárka Džugová, Pavlína 
Sieberová,  Jenifer  Milková,  Tomáš  
a Mirek Hlaváčovi. 
Děkujeme pracovníkům Městské po-
licie v Kojetíně a těšíme se na další 
společné akce.      Hana Jarmerová
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Gymnázium Kojetín

Základní škola Sladovní Kojetín
Lehkoatletický čtyřboj

V  úterý  15.  května  2012    se  žáci 

naší  školy  zúčastnili  okresního 
kola  lehkoatletického  čtyřboje 
v  Hranicích  na Moravě.  Soutěžilo 
se  v  těchto  disciplínách:  běh  na 

60  m,  běh  na  1  500m  (chlapci), 
běh na 800 m (dívky), skok daleký  
a hod granátem. Naši školu repre-
zentovali  Ilona  Žigová,  Jana  Po-
lišenská,  David  Farkas,  Miroslav 
Hlaváč  a  Tomáš  Vaculík.  V  silné 
konkurenci  ostatních  týmů  se  na-
konec  družstvo  našich  chlapců 
umístilo  na  nádherném  2.  místě  
a družstvo dívek na 4. místě. Všem 
našim žákům děkuji za vzornou re-
prezentaci školy.

Pavla Stiborková

Přírodovědné soutěže

V dubnu a květnu proběhla řada pří-
rodopisných  soutěží  a  studenti  na-
šeho gymnázia se v nich umístili na 
předních místech.
V  biologické  olympiádě  v  kategorii  
C a D postoupili z okresního do kraj-
ského  kola  vždy  dva  naši  studenti,  
v  kategorii C  to byli Ondřej Klauda  
a Ondřej Matějček z  tercie,  v kate-
gorii D Tereza Štěpánková a Eliška 
Straková  ze  sekundy.  Výborně  si 
vedla  v  krajském  kole  Tereza  Ště-

V Kojetíně se opět
poběží proti drogám
- letos již pošesté
Povědomí  o  významu  26.  června, 
jakožto  Mezinárodního  dne  boje 
proti drogám, se díky stále důsled-
nější medializaci a osvětě zaměře-
né na problematiku narkotik začíná 
rychle šířit a jak je mnohým známo, 
bývá  při  této  příležitosti  v  Kojetí-
ně  pořádán  již  tradiční  „Běh  proti 
drogám“.  Ani  letošní,  šestý  ročník 
této  sportovně  -  propagační  akce 
by  neměl  být  mediálně  opomenut 
a proto jsme se rozhodli požádat o 
interview náčelníka Městské policie 
Kojetín, Jiřího Hübnera:

Mohl byste stručně charakterizo-
vat tuto akci?
Hlavní myšlenkou této akce je pře-
devším  upozornit  na  problematiku 
návykových  látek  a  pomoci  zvýšit 
aktivitu na poli protidrogové preven-

pánková, která ve své kategorii zví-
tězila.
V soutěži Zelená stezka  - Zlatý  list 
naši školu v kraji reprezentovali On-
dřej  Matějček,  Ondřej  Klauda,  Zu-
zana Lodlová z tercie a Natálie Pe-
šová,  Tereza  Štěpánková  a  Eliška 
Straková ze sekundy, kteří se umís-
tili na 4. místě z dvanácti soutěžících 
družstev.
V soutěži Naší přírodou, kterou kaž-
dý  rok  pořádá  Biologická  stanice  
v Přerově, postoupili do finále Eliška 
Straková ze sekundy a Ondřej Klau-
da z tercie, který ve své kategorii do-

konce zvítězil.
Všem  zmíněným  studentům  gra-
tulujeme  k  dosaženým  výsledkům  
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
Gymnázia Kojetín.  Dana Dýmalová

ce.  Jelikož  návykové  látky  nejsou 
v našem městě mezi dětmi a mla-
dou generací žádnou vzácností,  je 
potřeba dát alternativu  trávení vol-
ného času, aby nepřevládal u mla-
dé  generace  pocit,  že  je  normální 
brát drogy a nedělat nic jiného. Prv-
ní ročník se uskutečnil v roce 2007 
a letos poběžíme již po šesté. Před-
chozí  ročníky  proběhly  na  fotbalo-
vém stadionu TJ Slavoj Kojetín, ale 
letos  jsme se  rozhodli změnit mís-
to a akce proběhne ve sportovním 
areálu u kojetínského gymnázia.

Jakým způsobem se Městská 
policie Kojetín na Běhu proti dro-
gám podílí?
Řekl bych, že zásadním způsobem. 
Městská policie Kojetín vždy zajiš-
ťovala  celou  akci  po  organizační 
stránce.  V  předchozích  ročních 
spolupracovala městská policie  na 
zajištění  akce  s  Odborem  sociál-
ních věcí Městského úřadu v Koje-
tíně,  ale  už  při  pořádání  loňského 

ročníku  byla  zahájena  spolupráce 
s Gymnáziem Kojetín a tato spolu-
práce pokračuje i letos.

Kdo se může běhu zúčastnit  
a jaké výkony se od účastníka 
očekávají? 
Pokud  je  tím myšlena otázka,  kdo 
se  může  zúčastnit  běžeckého  zá-
vodu,  tak  odpověď  je  jednoduchá. 
Může  se  zúčastnit  každý,  kdo  si 
troufá  uběhnout  vytyčenou  trať. 
Není stanoveno žádné omezení vě-
kové nebo jakékoli jiné. Vedle sou-
těžních  tratí  bude  opět  k  dispozici 
také trať propagační, která nebude 
delší jak 400m a na ni se může vy-
dat opravdu úplně každý, kdo chce 
vyjádřit  svůj  postoj  k  drogám.  Od 
toho  je  také odvozený název akce 
„Běžíme proti drogám“. Různí rádo-
by vtipálci se mě občas ptají, že by 
chtěli  běžet  za  drogy,  odpovídám 
jim,  že  naše  akce  je  proti  drogám  
a kdo nesouhlasí s hlavní myšlen-
kou, nemusí se té akce zúčastnit.
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Gymnázium Kojetín
V samotném závodě pak běží každý 
sám za sebe. Ani já, ani ostatní po-
řadatelé  neočekáváme  nic  jiného, 
než  jen  to,  že  všichni  účastníci  se 
k závodu postaví jako správní spor-
tovci a budou soutěžit v duchu fair 
play.  Samozřejmě  jako  v  každém 
závodě bude někdo první a někdo 
bude  poslední.  Každý,  kdo  aspoň 
trochu  sportuje,  ví,  že  jde  přede-
vším o to, překonat sám sebe, svoji 
lenost a pohodlnost.
Běžeckého  závodu  se  pravidelně 
zúčastňují  jak  sportovní  amatéři, 
tak  i  běžci,  kteří mají  opravdu  na-
trénováno, a můžeme se opět těšit 
na jejich skvělé výkony. Pravidelně 
k nám  jezdí závodit  také příslušní-
ci Armády ČR, kteří tradičně bývají 
velmi dobře připraveni.

Na co se mohou účastníci (kro-
mě dobrého pocitu z podaného 

sportovního výkonu) těšit?
Ti,  co  se  umístí  na  předních  mís-
tech,  se  mohou  těšit  na  drobné 
ceny,  diplomy  a  medaile.  Všichni, 
kdo přijdou, si budou moci prohléd-
nout  práce  s  protidrogovou  téma-
tikou,  které  by  měli  připravit  žáci 
z  kojetínských  škol.  Všechny  nás 
určitě pobaví Rádio Haná prostřed-
nictvím svého moderátora, který na 
naší akci nesmí chybět. Také dou-
fám,  že nás  všechny potěší  dobré 
počasí a snad bude i nějaký dopro-
vodný program.

Zaslechl jsem, že se studenti 
z Gymnázia Koejtín snaží prosa-
dit nějakou inovaci…
Ano,  tak  to  je.  Studenti Gymnázia 
v  Kojetíně  projevili  zájem  podílet 
se ve větší míře na organizaci ce-
lého závodu, což mě velmi potěšilo. 
Největší  změnou,  kterou  studenti 

přinesli, je změna místa. Akce pro-
běhne  ve  sportovním  areálu  gym-
názia  v  Hanusíkově  ulici,  což  ne-
vyhnutelně přináší  změnu ve vyty-
čení závodních tratí. No a zásadní 
inovace by se měla týkat časomíry, 
kterou bychom měli letos dostat na 
podstatně vyšší úroveň, než v před-
chozích ročnících a se kterou jsme 
měli doposud docela potíže.
V  každém  případě  bych  rád  touto 
cestou  pozval  všechny  příznivce 
běžeckých disciplín, aby se našeho 
závodu zúčastnili a budu se těšit na 
skvělý sportovní zážitek.

Děkuji za rozhovor.

Velitele MP Kojetín Jiřího Hübnera 
se dotazoval Lukáš Burget,

 předseda Žákovského parlamentu 
Gymnázia Kojetín

DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly

Dopravní vzdělávací 
výukový program

Ve  spolupráci  s  Besipem  probíhá 
každoročně  dopravní výukový pro-
gram  pro  žáky  3.  -  5.  tříd  základ-
ních škol. Výukový program má  tři 
části: I. Praktická činnost účastníků 
silničního provozu na mobilním do-
pravním hřišti, II. Dopravní testy, III. 
Vybavení jízdního kola a jízda zruč-
nosti.
Dne 23. - 24. dubna 2012 probíha-
la praktická část dopravní výchovy. 
V parku u nádraží bylo nainstalová-
no  mobilní  dopravní  hřiště,  kde  si 
žáci 3. - 5. tříd procvičovali jízdu na 

kole,  koloběžce. Dodržování  před-
pisů hodnotili příslušníci Policie ČR, 
obvodního oddělení Kojetín.  Stráž-
níci  Městské  policie  Kojetín  učili 
mladé účastníky silničního provozu 
poznávat dopravní značky a orien-
tovat se v mapě. Odborný zdravotní 
výklad  zajišťovali  zdravotníci  ČČK 

z Přerova -  děti  prakticky nacvičo-
valy  stabilizovanou  polohu,  zasta-
vení krvácení a umělé dýchání. 
V měsíci červnu budou probíhat do-
pravní testy a jízda zručnosti. Poté 
bude dopravní výchova vyhodnoce-
na a předány ceny těm nejlepším

Lb

Zelená stezka zlatý list 

DDM uspořádal 3. května 2012 ve 
spolupráci s Městem Kojetín, odbo-

rem  výstavby,  životního  prostředí 
a dopravy postupovou přírodověd-
nou  soutěž  pro  šestičlenná  druž-
stva žáků 6. - 9. tříd základních škol 
a  tomu  odpovídajícím  ročníkům 

gymnázia. Každoročně  ji vyhlašuje 
MŠMT. Vítězové postupují z místní-
ho do krajského a po té do celostát-
ního kola soutěže.   Letošního míst-
ního  kola  v  Kojetíně  se  zúčastnilo 
72 žáků, kteří si měřili své znalosti 
z oblasti astronomie, meteorologie, 
geologie, geomorfologie, dendrolo-
gie, poznávali rostliny mokřadů, ži-
vočichy vodních stanovišť a otevře-
né  krajiny.  K  zajímavým  oblastem 
patřilo  i stanoviště ochrany přírody 
a lesa, kde lesník, pan Václavíček, 
přinesl  krásné  názorné  ukázky.  
V doplňující  části  probíhala  i malá 
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DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly
poznávací  soutěž  ptáků,  živočichů 
a hub. Poděkování patří Městu Ko-
jetín  a  jejich  pracovníkům  za  pod-
poru a odbornou pomoc při organi-
zaci této tradiční soutěže.
V kategorii mladší žáci se umístili:
-  1.  místo:  Katka  Zvonková,  To-
máš Fildán, Jakub Hajduk, Zuzana 
Haukvicová,  Michaela  Křepelková 
a Karel Šálek ze ZŠ a MŠ Tovačov 
(102,5  bodů)  a  postupují  do  kraj-
ského kola,

- 2. místo: Pavlína Coufalová, Lucie 
Kamencová, Helena Uherková, Fi-
lip Indrák, Tomáš Stav a Mirek Hor-
ňák z GKJ Kojetín (90 bodů),
- 3. místo: Josef Kusák, Filip Novot-
ný, Aneta Dostálíková, Anna Marie 
Hrabalová,  Jakub Ševeček  a Ane-
ta  Kyselá  ze  ZŠ  nám.  Míru  (89,5 
bodů).
V kategorii starší žáci se umístili:
- 1. místo:   Ondřej Matějček, Ond-
řej Klouda, Natálie Pešová, Tereza 

Štěpánková, Eliška Straková a Zu-
zana  Lodlová  z  GKJ  (118  bodů)  - 
postupují do krajského kola,
- 2. místo: Marián Sedlář, Petra Te-
ichmanová,  Jakub  Palkovský,  Jan 
Matoušek, Jakub Hlavinka a Lucie 
Takáčová z GKJ (107,5 bodů),
-  3.  místo:  Nelly  Florová,  Monika 
Dočkalová,  Josef    Nguyen,  Lukáš 
Vrbík, Nikola Kozlerová a Dominika 
Lukášová ze ZŠ nám. Míru (101,5 bo
dů).                                              Lb

Bezpečné 
město Kojetín

V pátek 27. dubna 2012 proběhl na 
stadionu  Slavoj  Kojetín  4.  ročník 
akce  Bezpečné město  Kojetín  or-
ganizovaný Městem Kojetín, DDM 
Kojetín,  složkami  integrovaného 
záchranného  systému  a  dalšími 
organizacemi.   Při zapojení všech 

složek  integrovaného  záchranné-
ho  systému  jste  mohli  zhlédnout 
ukázky  výcviku  policistů,  výcvik 
policejních psů, práci pyrotechniků, 
bojové  umění  Musado.  Vojenská 
policie předvedla  zadržení pacha-
tele v objektu, pořádková jednotka 
Policie  ČR  násilné  zastavení  vo-
zidla,  zadržení  pachatele.  Zhléd-
nout  jsme mohli zásah složek IZS  
u dopravní nehody, ukázku výcviků 
služebních psů AČR. Dech se nám 
zatajil při průletu vrtulníku a při za-
hoření  vozidla  a  likvidaci  požáru 
HZS Olomouckého kraje.
Vyzkoušet  jste si mohli  střelbu na 
laserové střelnici, práci daktylosko-
pů,  ošetření  raněného  pod  vede-
ním zdravotníků ČČK Přerov nebo 
si  prohlédnout  techniku HZS Olo-
mouckého kraje, SDH Kojetín, Po-

licie  ČR,  Městské  policie  Kojetín, 
Armády ČR,  vozidla první  pomoci 
Medical  servis Přerov a nádherný 
vozový park Veteran klubu „Bosko-
vický semizubec“. V doprovodném 
programu se prezentoval i Klub le-
teckých modelářů z Chropyně.
V  nabitém  dopoledním  progra-
mu  se  soutěžilo  „O  trofej  velitele 
požární  stanice Kojetín  - HZS Ol. 
kraje“. Tříčlenné hlídky žáků 5. - 6. 
tříd  základních  škol  a  Gymnázia 
Kojetín prokazovaly svou zdatnost 
v  soutěži  všestrannosti.  Krásnou  
a určitě i chutnou trofej - dort Sop-
tíka od Miroslava Charváta, velitele 
požární  stanice  Kojetín  HZS  Olo-
mouckého  kraje    a  vítěznou  cenu 
Besipu získala hlídka 5. A třídy ze 
ZŠ nám. Míru.  Blahopřejeme. 

                                   -mb-

Mezinárodní den tance

Den  tance  je den, kdy stovky mili-
onů  lidí na celé planetě  tančí,  sle-
dují  tanec  nebo  o  tanci  přemýšlí.  
Záměrem Mezinárodního  dne  tan-
ce a Poselství  je spojit dohromady 
všechen tanec,  jeho různé podoby 
a projevy, oslavit tuto divadelní for-
mu a radovat se z  její univerzality, 
rušící  veškeré  politické,  kulturní  
a etnické bariéry a spojit lidi dohro-
mady v míru a přátelství společným 
jazykem - tancem.

S nápadem připojit se k této výzvě 
přišla Daniela Kytlicová a to byl im-
puls, aby se akce rozjela. Byl sesta-
ven program s vystoupením taneč-
ních kroužků DDM a role moderáto-
ra se ujal Toňa Kuchař. I přes úmor-
né horko se na náměstí se v neděli 
29. dubna 2012 u kašny vystřídalo 
přes 60 tanečníků a tanečnic.
Daniela Kytlicová, Natálka Fidrová,  
Veronika Burešová a Toňa Kuchař 
předcvičovali  celostátně  danou 
choreografii a učili ji přítomné. A po-
vedlo se. Skladba byla po cca 1,5 
hodině  secvičena. Snad  jen  přání, 

aby se do dalšího  ročníku zapojilo 
více rodičů a tanečníků. 
Tak  zase  za  rok  ve  stejný  den  na 
náměstí u kašny.  

 -mb-
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DDM Kojetín - Z akcí, které se konaly

Kurz keramiky 
pro mládež a dospělé

Pravidelné keramické setkávání pod 
vedením  paní  Renaty  Sedlákové 
bylo ukončeno v květnu. Znovu kurz 
keramiky otevíráme v polovině září.

Hranická propast 
- tajemná kráska v srdci 
Evropy
Na  30.  dubna  2012  byla  pro  žáky 
6. - 9. tříd základních škol připrave-
na v rámci Dne Země multimediální 
beseda   o nejhlubší zatopené pro-
pasti v Evropě, potažmo ve světě.
 Pavla Nováka ml. známe jako zpě-
váka,  mimo  jiné  i  pokračovatele 
krásných  písničkových  pořadů  pro 
děti.  Tentokrát  všem  posluchačům 

vyprávěl své zážitky z potápění. 
Pavel  Novák  seznámil  poslucha-
če  s unikátní  lokalitou  - Hranickou 
propastí,  problematikou  potápění 
v  jeskyních  a  v  jiných  extrémních 
podmínkách.  Předváděl  osobně 
speleopotápěčskou techniku a prů-
běžně  odpovídal  na  zvídavé  dota-
zy.  Na  závěr  besedy  posluchači 
shlédli  krátký dokument,  jehož au-
torem  je  právě  Pavel  Novák  ml.,  
o  nejhlubším ponoru  do  nitra Hra-
nické propasti, do hloubky 172 me-
trů  s  názvem  „Touhy  bez  hranic“. 

Film  získal  několik  ocenění  nejen 
u nás, ale i na zahraničních festiva-
lech s podvodní tematikou.

-mb-

„PW víkend“ 
 11. - 12. května 2012

Nejprve něco z  teorie: Pokud si na-
jedete  na  Wikipedii,  zjistíte,  že  Pa-
tchwork (anglicky patch - záplata, vy-
robeno ze záplat) je zvláštní technika 
sešívání  látek.  Jedná se o sešívání 
malých, různě barevných kousků lá-
tek tak, že spolu vytvářejí větší geo-
metrické  vzory. Výsledný patchwork 
je pak spojen s dalšími vrstvami látky 
a je ještě ozdobně prošíván drobnými 
stehy.  Prošitý  patchwork  se  nazývá 
quilt.  Původně  se  jednalo  výhradně  
o  ruční  práci,  dnes  již  existují  spe-
ciální  šicí  stroje,  na  kterých  lze  pa-
tchwork vytvářet.
Původně  vznikl  patchwork mezi  že-
nami  amerických  osadníků,  které 
tímto  způsobem  chtěly  zhodnotit 
zbytky  látek  nebo  využít  látky  z  již 
obnošených šatů. Dal  se  tak  znovu 
použít  i  malý  kousek  vhodné  látky. 
Dnes se patchwork vyrábí ze speci-

álních materiálů, které mají vhodnou 
barvu a obvykle jsou potištěny drob-
ným vzorem. Základem bývá 100% 
bavlněná látka.
Dnes se stává  technika patchworku 
opět velmi populární mezi spotřebiteli 
i mezi ženami, které mají patchwork 
jako své umělecké hobby.
Patchwork se nejčastěji používá k vý-
robě quiltů (deky, přehozy, polštáře), 
ale může být použit i pro výrobu bato-
hů, textilních dekorací, teplých bund, 
kabátů a jiných oděvních doplňků.
Jedenkrát za měsíc se na domě dětí 
a mládeže pravidelně setkává skupi-
na  tvořivých  dívek  a  žen.  Tentokrát 
jejich  setkání  bylo  dvoudenní.  Jestli 
si myslíte, že by tato skupinka jen na 
okamžik zahálela, to se tedy pletete. 
Za páteční podvečer a sobotní dopo-
ledne stihly švadlenky ušít  letní  taš-
ku přes  rameno a do ní peněženku  
a ještě si užít legraci.
Spokojeni  se  svými  výrobky  odchá-
zeli s pozdravem „Tak, Markéto v zá-
ááří…, a napiš, co si máme připravit“. 

Markéta  Pavlíková je vždy perfektně 
připravená  -  rozešle  pokyny  a  roz-
dá úkoly a při setkání se  již  jen šije  
a konzultuje…..
Ták v zááááří, Markéto!!!

První pomoc v praxi

Ve  čtvrtek  17.  května  proběhl  ve 
spolupráci  s  ČČK  Přerov  výukový 
program  pro  studenty  Gymnázia 
Kojetín.  Cílem  bylo  praktické  pro-
cvičení poskytování první pomoci.

Den pro mou maminku

Sobotní dopoledne 19. května 2012 
bylo  připraveno  pro  všechny,  kte-
ré  nebaví  pouze  lenošit,  ale  chtějí 
„ochutnat“  nové  věcičky,  poznat 
nové  lidičky  a  zkrátka  chtějí  něco 
dělat. Deset    tvořivých  párů  rukou 
se  zapojilo  do  vytváření  podnosu 
z  pediku.  Za  2  hodinky  práce  pod 
vedením  odborné  lektorky  se  to 
všem-i  té  nejmenší  Markétce,  po-
dařilo.
V  tento  den  tvořili  z  pediku  i  naši 
nejmenší - vytvářeli barevné motýl-
ky, hráli si a dováděli na trampolíně, 
skluzavce  a  využili  i  dalších  mož-
ností domu dětí a mládeže.
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DDM Kojetín informuje

PřiPravuje v červnu

1. - 2. června 2012
Soustředění ZK Freedance 

s přenocováním

7. - 8. června 2012   
Dopravní výchova pro  3. - 5. třídy - Jízda zručnosti

15. června 2012 
Vyhodnocení výtvarné soutěže 
„Voda a všechno kolem ní“

(v prostorách  DDM Kojetín výstava všech zúčastně-
ných prací, přijděte dát svůj hlas krásným dílům)

 
„Rodina v pohybu“ - výlet na kolech  

   

30. června 2012
Olympiáda v Křenovicích

akce Pro rodiny s dětmi,
 kde můžete získat bodíky

do soutěže roh
  

„Vláčkem motoráčkem“ 
- výlet vláčkem do Kroměříže

sobota 16. června 2012
- Den dětí v Popůvkách

„Pirátská dobrodružství“ 
s přenocováním v loděnici

„Kašpárek a jeho pohádky“ 
- loutkové divadélko MAKR (DDM)

„Rodina v pohybu“
- výlet na kolech

30. června - 7. července 2012
LT CyPRINUS CARPIO - RAKVICE

 pro děti od 3. třídy, 
rybolov v oblasti Pálavy, výlety,  
celotáborová hra, táboření 

cena:  2350 Kč
 

9. - 13. července 2012
CESTA KOLEM SVěTA ZA 5 DNí

příměstský tábor v Kojetíně 
pro děti od 1. třídy
cena: 800 Kč

LÉto 2012 s domečkem
15. - 27. července 2012

LT  SIMPSONOVI - NEJDEK
stanový pobytový tábor pro děti  

od 1. třídy, cena: 3000 Kč
OBSAZEN!

30. července - 3. srpna 2012
 MADAGASKAR CLUB
„Týden se zvířátky“

příměstský tábor v Kojetíně 
pro děti od 1. třídy
cena: 800 Kč

  6. - 10. srpna 2012
 MARťáNCI CLUB

„Život na jiné planetě“
příměstský tábor v Kojetíně 

pro děti od 6 let
 cena: 800 Kč

19. - 24. srpna 2012
LT SOPTíK A 112-NáCTKA 
 děti od 1. třídy, cena: 2000 Kč
 tábor s hasičskou tematikou  

nejen pro malé hasiče v Týně n. B.

Motivační hry 
na podporu čtenářství 

Ve  středu  16.  května  2012  se 
v  Městské  knihovně  v  Kojetíně 
uskutečnily pro žáky třetích tříd ZŠ 
motivační  hry  na  podporu  čtenář-
ství  s moderátorkou  nakladatelství 
Thovt  Janou Konečnou.
Paní  Konečná  si  s  dětmi  povídala 
o tom,  jak kniha vzniká, kdo se na 

jejím vzniku podílí, z čeho se kniha 
skládá, proč je důležité knihy znát. 
Přiblížila jim také práci v nakladatel-
ství, od předaného rukopisu autora, 
přes  lektora,  ilustrátora,  korektora 
a dalších pracovníků až po výrobu 
knihy v tiskárně.
Diskutovala také s dětmi o významu 
knihy v životě člověka, poukazovala 
na to, v čem a proč jsou knihy lepší 
ve srovnání s filmem.
Ve druhé části akce děti hrály moti-

vační hru „Za pokladem kapitána 
Černovouse“.
Rozdělily  se  do  několika  družstev 
a  v  čele  se  svým  kapitánem  vy-
malovaly  a  pojmenovaly  svou  loď. 
Plavba za pokladem mohla začít… 
V jejím průběhu děti odpovídaly na 
různé  otázky  a  odpovědi  k  nim  si 
vždy musely najít v nějaké knize.
Na závěr pak čekala vítěze „truhli-
ce“  s pokladem,  i  když    odměněni 
byli  nakonec  alespoň  drobnou  od-

Městská knihovna Kojetín
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Městská knihovna Kojetín

4. června 2012
„Hodina smíchu“

- beseda pro žáky ZŠ Sladovní

„Kdo má smysl pro nesmysl“ 
- soutěž pro žáky 6. - 9.tříd ZŠ

Knihovnická minima 
pro předškolní oddělení MŠ

měnou všichni.
Paní  moderátorka  přivezla  do 
knihovny také více než šedesát no-
vých titulů knih z produkce naklada-
telství  Thovt.  Děti  si  mohou  knihy 
prohlédnout  a  rozmyslet  si,  zda  by 
si některou z nich za velmi příznivou 
cenu chtěly zakoupit.
Objednat si z vystavených knih mo-
hou jak ve škole u své třídní paní uči-
telky, tak v dětském oddělení knihov- ny. Výstavka knih potrvá v knihovně  do 16. června 2012.                   -div- 

PřiPravovanÉ akce na červen

6. června 2012 v 10 hodin
„Navzdory nepřízni osudu“

Beseda o životě 
Jana  Ámose Komenského
(ke 420 výročí narození)

- pro seniory z Centra denních  
služeb pro seniory 

6. června 2012 ve 14.30 hodin
„Zahrada života paní Betty“

Beseda o životě a díle 
Boženy Němcové

(ke 150. výročí úmrtí)
- pro seniory z Centra sociálních 

služeb v Kojetíně

Kam za kulturou

Nově - Stálá expozice muzea
zajímavosti a kuriozity

kojetínskÉho muzea
Expozice muzea VIC, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Prodejní výstava hraček české výroby
hračky noe

Výstava otevřena od 1. června do 30. července 2012
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

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

Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti: modrÉ z nebe
- pondělí 4. června 2012 - 19.00 hodin

Kulturní dům Křenovice
- čtvrtek 14. června 2012 - 19.00 hodin

Dědičná rychta Samotišky 
(Pohostinství Kapitolka - za nepříznivého počasí)

- pátek 15. června 2012 - 19.00 hodin
Zámek Tovačov

Pro děti k jejich svátku - Den otevřených dveří
vzděLÁvacího 

a inFormačního centra
a městskÉ knihovny kojetín

pátek 1. června 2012 od 9 do 17 hodin
Galerie - výstava Hračky NOE
Muzuem - Stálá expozice muzea

Městská knihovna
VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 

vítÁní LÉta
pátek 1. června 2012

- 15 - 16.30 hodin na Masarykově náměstí:
- dechový orchestr ZUŠ Kojetín a ZUŠ Hranice

- 17 hodin na VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín: 
MŠ Kojetín, zájmové kroužky DDM

Kojetín - Sluníčko, Gate, Freedance, Kvítko,
Břišní tanečnice, Lucky While MěKS Kojetín,

Sokol Kojetín - Mažoretky Šarm mladší a starší,
gymnastika, Honza Krčmař - show s lasy a kolty,

loutková pohádka...
Pouze za pěkného počasí, v případě deště akce zrušena!!!

MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín zvou na
sjíždění řeky moravy

od boLeLouce do kojetína
sobota 16. června 2012 - 10 hodin
sraz v 10 hodin na Loděnici Kojetín,

cena: dospělá osoba - 150 Kč, dítě - 80 Kč
(v ceně: přeprava lodí, doprava autobusem, organizátor na 
vodě,pitný režim, špekáček) Pozor - počet míst omezen!!!

Kovalovické Hoolywood
koWaLoWice - horor na beton

pátek 15. června 2012 - 17 hodin
Program:

17 hodin - Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice 
- vojenská komedie "Křenovické mlýny"

20 hodin - Hvězdy na beton
21 hodin - Promítání polovečerního filmu "Horor"

22 hodin - Disko Trisko
Akce "Beton za 20 ve 20" = becher + tonic

do vyprodání zásob!
Zámecký park Kovalovice
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Z akcí, které se konaly
„S písničkou se mládne“ Kojetín 2012 - 3. ročník setkání pěveckých souborů (28. dubna 2012)

Pěvecké hudební sdružení  
Entuziasté Přerov

Dětský pěvecký sbor Myši a Myšáci 
(SZUŠ D-MUSIC) Kroměříž

Pěvecký sbor Rosénka - Klub seniorů 
Rožnov pod Radhoštěm

Pěvecký sbor Pastelky 
- SONS Kyjov

Pěvecký soubor Cantas MěKS 
Kojetín

Závěrečná společná píseň všech 
účastníků setkání

Koncert pěveckého souboru Cantas MěKS Kojetín „Čas jako vítr uhání“
a hostů - mužského pěveckého sboru Hlahol Mysločovice  (18. května 2012)

Dvoudenní hudební festival Majáles 2012, konaný v areálu Střelnice Kojetín
a pořádaný kapelou Hannibal Lecter (18. - 19. května 2012) (foto: Martin)

Kurtizany z 25. Avennue Dark Gamballe Plexis
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Stavění májky

Krásný měsíc květen přivítali nejen 
klienti Centra sociálních služeb Ko-
jetín, p. o., ale i senioři z řad Klubu 
důchodců a ostatní návštěvníci sta-
věním májky na nádvoří DPS Dr. E. 
Beneše 3, Kojetín. Za krásného po-
časí, které nám letos opravdu přá-
lo a za spolupráce s MěKS Kojetín  
a SDH Popůvky, byla na dvoře DPS 
ve čtvrtek 3. května 2012 vztyčena 
stylově ozdobená májka. Jak už je 
zvykem, udělalo se pár foto snímků 
na památku konání  takovýchto se-
tkání a pak už začala tolik očekáva-
ná zábava ve společnosti vynikající-
ho harmonikáře Milana Zahradníka, 
který  všechny  přítomné  rozezpíval 

a příjemně májově naladil. Po celé 
odpoledne vládla ve dvoře DPS přá-
telská  atmosféra,  k  dispozici  bylo 
opět precizně připraveno menší ob-
čerstvení  i s obsluhou pečovatelek 
DPS. Pro přítomné děti, které se na 
akci dostavily většinou v doprovodu 
svých babiček, bylo přichystáno ně-
kolik zábavných her, za  jejichž ab-
solvování obdržely sladké odměny. 

Výroba výzdob z papíru jim šla také 
velmi dobře od ruky. Celého setkání 
se  zúčastnilo  32  seniorů  společně 
s  5  dětmi.  Jen  velmi  neradi  jsme 
celou akci v pozdních odpoledních 
hodinách ukončili a  již  teď se  těší-
me  na  další  ročník,  který  se  nám 
snad vydaří  stejně dobře,  jako  ten 
letošní.               

Andrea Hrdličková

Charita Kojetín

středa 6. června 2012 od 10 hodin
Posezení s pracovnicemi Městské 

knihovny MěKS Kojetín
„Navzdory nepřízni osudu“

Beseda je věnována životu a dílu 
J. A. Komenského k příležitosti 
420. výročí od jeho narození

pátek 8. června 2012 od 10 hodin 
pátek 15. června 2012 od 10 hodin
Baví vás slovní hrátky nebo byste 
si jen chtěli protáhnout mozkové 

závity? Přijďte k nám na 
Mozkový joging.

Každý účastník dostane odměnu!

úterý 19. června 2012 od 10 hodin
Pletení košíků z papíru 

- Přijďte se k nám naučit vyrábět 
krásné ošatky z motaného papíro-

vého proutí

DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNíCH SLUŽEB PRO SENIORy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel. 581 762 160, mobil  720 126 475  

e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA MěSíC ČERVEN 2012 
PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNA A OKOLÍ

úterý 12. června 2012 od 10 hodin
(pátek 29. června 2012 od 10 hodin)

Výlet do Chropyně
Pojďte se s námi projít po chro-

pyňském zámku, centrem města… 
Výlet zakončíme návštěvou 
cukrárny. Zájemci hlaste se 

v Domě sv. Josefa. 
V nepříznivém počasí se výlet 
odkládá na druhý termín. 

středa 20. června 2012 od 14 hodin
Zveme Vás na zajímavé
 zdravotní přednášky:

Možnost konzultace Vašeho 
zdravotního stavu s odborníky!

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. 
FESC, MBA

„Cévní mozkové příhody  
a kardiovaskulární onemocnění“

Bc. Beata Brošová
„Doporučení pohybové 
aktivity u seniorů“

MUDr. Yvona Hrčková
„Léčba nejčastějších 
kardiovaskulárních 

onemocnění“

středa 27. června 2012 od 9 hodin
Den otevřených dveří 
na Charitě Kojetín 

Zveme vás na prohlídku
 všech charitních zařízení!

Těšíme se na vás v Domě sv. Josefa!

čtvrtek 28. června 2012 od 9 hodin
Mše svatá v kostele 
za Charitu Kojetín, 

její pracovníky
 i uživatele
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
červnové vydání Kojetínského zpra-
vodaje nás zastihuje v předprázdni-
nové náladě,  v  napětí mezi  očeká-
váním  zaslouženého  volna  a  sna-
hou splnit předtím všechny důležité 
úkoly.  Přemýšlíme,  kam  vyrazíme  
o nadcházejících dnech své dovole-
né a co všechno nás během letních 
dní čeká, a zároveň se snažíme spl-
nit rychle všechno, co je do prázdnin 
třeba stihnout.
Do jisté míry podobný duch charak-
terizuje  v  červnu  také  stránky  cír-
kevního kalendáře. V míře větší než 
obvyklé  zde  totiž  nacházíme  řadu 
svátků, které navazují na Velikonoce  
a  připomínají  věřícím  některé  zá-
kladní  pravdy  křesťanského  učení 
- jako bychom si ještě před prázdni-
nami chtěli rychle zopakovat to pod-
statné, co spoluvytváří křesťanskou 
víru.
Jedním  z  těchto  svátečních  dní  je  
i  slavnost  Nejsvětější  Trojice,  letos 
připadající na neděli 3. června. Jak 
napovídá  samotný  název,  slaví  se 
v tento den  jeden z klíčových bodů 

křesťanské  nauky,  podle  níž  jediný 
Bůh existuje ve třech osobách - jsou 
jimi  Otec,  Syn  a  Duch  svatý.  Toto 
přesvědčení  odlišuje  křesťany  od 
příslušníků jiných náboženství, která 
také věří v jednoho Boha - judaismu 
a islámu.
Zatímco však židé i muslimové apli-
kují  toto  přesvědčení  bezvýhradně, 
a to do té míry, že křesťanské uče-
ní  o  trojjediném  Bohu  považují  za 
skrytou  formu  mnohobožství,  křes-
ťané  věří,  že  právě  nauka  o  třech 
božských  osobách  je  nejlepším 
dokladem toho, že Bůh, kterého vy-
znávají,  je dokonalý. Bohu, který  je 
tvořen  třemi osobami,  totiž nechybí 
schopnost  navazovat  vztahy  s  rov-
nocenným partnerem.
Pokud  ovšem  jednotlivé  osoby  
v Bohu vstupují do vzájemných vzta-
hů mezi  sebou,  je  zcela  přirozené, 
že  navazování  vztahů  s  ostatními 
lidmi musí charakterizovat také člo-
věka,  který byl  stvořen podle Boží-
ho  obrazu  (srv. Gn  1,26-27).  Ruku 
v  ruce  s  tímto  přesvědčením  jdou  
i  pojmy  jako  soudržnost,  solidarita  

a spoluodpovědnost.
Víra  v Nejsvětější Trojici  a  z ní  vy-
plývající důraz kladený na vzájemné 
vztahy tedy stojí přímo u kořene naší 
západní kultury: křesťanství nevede 
člověka k bezohlednému  individua-
lismu, ale předpokládá, že je členem 
nějakého  společenství,  kde  každý 
člověk má svou hodnotu a na kaž-
dém záleží.                      Jiří Gračka

Církev Československá husitská

Program setkání v červnu 2012

3. 6. 2012 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

3. 6., 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

4. 6., 11. 6., 18. 6.* a 25. 6.*° 2012 (pondělí)
 Duchovní výchova

od 13.30 hodin na ZŠ Svat. Čecha, 7. A, uč HV

5. 6., 12. 6., 19. 6.* a 26. 6.*° 2012 (úterý)
 Duchovní výchova

od 12.45 hodin (ZŠ Sladovní ul., 3. tř.)

5. 6. 2012 (úterý)
Svatodušní pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)

6. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 6., 14. 6., 21. 6. a 28. 6.° 2012 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 18.00 hodin na faře

17. 6. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

NáBOŽENSKá OBEC KOJETíN A TOVAČOV

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů.  Zachariáš 4,6b

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli 
Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj 

skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“  Skutky apoštolské 10,34-35

   * uskuteční se ve farní kanceláři v Husově ul. ° poslední v tomto škol. roce 

V době konání obřadů a setkání jsou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti. 
Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“. Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho
dalšího najdete na našich webových stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
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Církev Československá husitská
Biblické zamyšlení: Milujte se na-
vzájem 
Jan  15,9-17  (NBK-P21)  9  Jako 
Otec miloval mě,  tak  jsem  i  já mi-
loval  vás.  Zůstaňte  v  mé  lásce. 
10  Zachováte-li  má  přikázání,  zů-
stanete  v mé  lásce,  tak  jako  jsem 
já  zachoval  přikázání  svého  Otce 
a  zůstávám  v  jeho  lásce.  11  Toto 
jsem vám pověděl,  aby má  radost 
byla ve vás a vaše radost aby byla 
dokonalá. 12 Toto je mé přikázání: 
Milujte jedni druhé, jako jsem já mi-
loval vás. 13 Nikdo nemá větší lás-
ku než ten, kdo položí život za své 
přátele. 14 Vy jste moji přátelé, dě-
láte-li, co vám přikazuji. 15 Nebudu 
vás  už  nazývat  služebníky,  neboť 
služebník  neví,  co  dělá  jeho  pán. 
Vás  jsem ale nazval přáteli, neboť 
jsem vám předal všechno, co jsem 
slyšel  od  svého Otce.  16  Já  jsem 
si  vybral  vás,  ne  vy mě. Ustanovil 
jsem  vás,  abyste  šli  a  nesli  ovo-
ce  a  vaše  ovoce  aby  zůstalo;  aby 
vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte  
v mém jménu. 17 Toto vám přikazu-
ji: Milujte jedni druhé.“
V  dnešním evangelijním  textu  čte-
me  Ježíšovu  výzvu,  abychom  zů-
stávali  v  jeho  lásce a abychom se 
milovali  navzájem.  Ježíš  řekl,  ať 
milujeme  jedni  druhé.  Neřekl,  ať 
milujeme jenom snoubenku, rodiče, 
učitele, kněze či přátele. Ne. „Miluj-
te  se  navzájem.“  Jestliže  totiž  Je-
žíšova láska není všeobecná, není 
pravá,  ale  falešná.  Když  chceme 
být  skutečnými  Ježíšovými  přáteli, 
musíme zachovávat jeho přikázání. 
A  tím  přikázáním  je  „Milujte  jedni 
druhé“. 
Milovat  bližního  znamená,  že  se 
musíme  snažit  konat  dobro,  nebýt 
malicherní, často i přijímat protiven-
ství,  která  od  bližního  přicházejí,  
a  odpovídat  na  ně  pokud  možno 
tolerantně,  s  jistým  porozuměním,  
i  když  třeba  rázně.  Tak  se  miluje 
bližní. Určitě není možné, abychom 
se  v  rodině,  na  pracovišti,  v  círk-
vi,  kdekoli  se  potkáváme  s  bratry  
a sestrami, nesetkali zároveň s  je-
jich  křehkostmi,  s  jejich  slabostmi. 
Všichni jsme jen chybující lidé. Po-
kud ale nejsme skutečně pohotoví  
k trpělivosti, ohleduplnosti, k onomu 
přijetí křehkostí a chyb bližního, pak 
rozhodně  nejsme  dobrými  křesťa-
ny.  Bůh  nás  každého  stvořil  jinak 

a dal nám vlastní a nezastupitelný 
úkol. Bůh nám skrze Krista odpustil. 
I my proto máme druhým odpouš-
tět. V našich konkrétních vztazích, 
v  rodině,  na  pracovišti,  na  místě, 
kde bydlíme. Bůh nás miluje.  I my 
jsme druhým dlužní lásku. Bůh nám 
pomáhá. I my máme druhým pomá-
hat. Touto zásadou se můžeme řídit 
kdekoli  a  kdykoli  a  můžeme  věřit, 
že už tím dáváme dobré svědectví 
o Kristu, kterého se přece snažíme 
následovat. Svědectví o Kristu ne-
záleží v tom, že budeme druhé stá-
le stíhat za jejich prohřešky, anebo 
že budeme neustále prosazovat jen 
svoji pravdu.
V první řadě ovšem by se naše na-
podobování Krista v lásce, tedy vzá-
jemné  odpouštění  a  pomoc,  mělo 
projevovat  v  křesťanském  spole-
čenství,  v  našich  náboženských 
obcích. Vždyť tvoříme Boží rodinu. 
Láska by měla být naším výrazným 
rysem. Pokud budou naše sbory ta-
kové, jistě to bude přitahovat mno-
ho hledajících. 
Další  podobná  Ježíšova  výzva  
(L  6,31)  nám  sděluje,  že  máme 
s  druhými  jednat  tak,  jak  bychom 
chtěli,  aby  se  zacházelo  s  námi. 
Kdybychom přece byli na dně, bez-
mocní  a  bez  naděje,  jistě  bychom 
očekávali  od bližních pomoc a za-
jištění.  To  je  velice  důležitá  strán-
ka  zodpovědnosti.  Tato  Ježíšova 
výzva  má  zcela  výsadní  postave-
ní,  nazývá  se  zlaté  pravidlo.  Je  to 
praktická  zásada,  moudrost,  k  níž 
ovšem nezávisle na sobě přišli sta-
rověcí lidé v mnoha částech světa. 
Nacházíme  ji  například už  ve Sta-
rém zákoně (Tób 4,15). Naše vzta-

hy s  lidmi  jsou  totiž  vzájemné, my 
musíme  vyjít  s  nimi  a  oni  s  námi.  
A  samozřejmě  stojíme  o  to,  aby-
chom navzájem vycházeli dobře. 
Zlaté pravidlo nám dává doporuče-
ní, abychom nečinili druhým to, co 
sami  nechceme.  Takže  nemáme 
lhát,  krást,  chovat  se  nemorálně 
vůči  druhým  lidem,  protože  potom 
můžeme očekávat, že se sami sta-
neme  obětí  stejného  chování  od 
bližních.  S  podobným  vysvětlením 
přichází i jedno známé české příslo-
ví - „Kdo jinému jámu kopá, sám do 
ní  padá.“  Když  neodplácíme,  nao-
pak se snažíme druhé ovlivnit svým 
dobrým  jednáním,  navzdory  tomu, 
že oni s námi třeba i jednají špatně, 
je to něco velmi významného. 
Na  první  pohled  to  může  vypadat 
jako  slabost. Ale  ve  skutečnosti  je 
to projev vnitřní síly a vnitřní svobo-
dy. Nenecháme se ovlivnit většino-
vou  lidskou špatností. Nenecháme 
se  určovat  tím,  jací  lidé  jsou.  Na-
opak  budeme  vidět  druhé  takové, 
jakými bychom chtěli, aby byli. Bu-
deme pro ně mít stále šanci, stále 
naději.  Budeme  je  ke  změně  cho-
vání motivovat  tím, že  jim budeme 
fandit, hledat jejich dobré možnosti. 
Budeme se tím blížit k tomu, jak se 
Bůh dívá na nás, když nám odpouš-
tí. Vždyť  Ježíš nás  tak miloval,  že 
za nás dal život na kříži, abychom 
mohli odstranit hříchy, abychom se 
tak znovu mohli stát Božími dětmi, 
bratry a sestrami mezi sebou a dě-
dicové nebes. 

Jiří Pleva - podle článku
ThDr. Zdeněk Krušina Th.D. 

- farář CČSH ve Vlašimi
Český zápas 20/2012

Kanoistika Kojetín pořádá

54. ročník Memoriálu Karla Fojtácha

v neděli 17. června 2012 od 9.30 hodin

na řece Moravě - v loděnici Kojetín

občerstvení zajištěno
více informací na htpp://www.kanoistika.estranky.cz

moravskÝ PohÁr
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Ze sportu
Mistrovství České 
republiky Dračích lodí 
- Kojetín opět s titulem

V sobotu 28. dubna 2012 se do Ko-
jetína sjelo 28 posádek z celé Čes-
ké republiky a Slovenska, aby bojo-
valy o tituly „Mistrů České republiky 
Dračích lodí na dlouhé trati“. Závod 
se jel také současně jako první zá-
vod Českého poháru a Grand Prix 
Dračích lodí. Letos jako třetí závod 
novinky Dragon Boat Tour Dračích 
lodí ve vytrvalosti (již třetí závod).

Trať  byla  oproti  loňskému  ročníku 
delší o 2,5 km a to se zřejmě pro-
jevilo  v  obhajobě  loňských  titulů. 
Obhájili  v  kategorii  „Mix“  jen  draci 
ze Znojma, v ostatních kategoriích 
došlo většinou k prohození míst na 
stupních vítězů.
V  nejrychlejší  kategorii  „Open“ 
s  přehledem zvítězili  draci  z Nym-
burka a oplatili tak kojetínským po-
rážku z loňska. Titul však v Kojetíně 
máme i z letošního ročníku. Vybojo-
valy jej naše ženy Sport Fun Koje-
tín před „věčně“ stříbrnými Wings of 
the dragon Kojetín a na třetím místě 
skončily loňské vítězky z W.I.L.D. of 

Prague.  Přerovští  Moravien  Dra-
gons  letos  opět  startovali  po  pře-
stávce v Českém poháru a vybojo-
vali si nepopulární čtvrté místo.
V kategorii Grand Prix zvítězili pře-
kvapivě, ale zaslouženě draci z Plz-
ně.
Další závody dračích  lodí v Kojetí-
ně se uskuteční 9. června 2012, kdy 
se zde bude konat Mistrovství Čes-
ké republiky posádek Policie České 
republiky.
Podrobné  výsledky  jsou  uvedeny 
na  stránkách  www.kanoistika.est-
ranky.cz.

Pev

Český  pohár  mládeže 
v Sedlčanech

O  víkendu  12.  -  13.  května  2012, 
se  kojetínští  kanoisté  zúčastnili  již 
druhého  závodu  Českého  poháru, 
který byl tentokrát pořádán v Sedl-
čanech.  Ani  nepříjemné  chladné, 
deštivé a větrné počasí neodradilo 
mladé kajakáře od toho, aby zabo-
jovali a mohli tak opět získat cenné 
kovy.
V sobotu 12. 5. byly v časovém roz-
pise  závodu  naplánovány  závody 
na  200 m  a  500 m.  Kojetínští  zá-
vodníci se zúčastnili pouze těch na 
500 m. Na  této  trati  výborně zajeli 
kajakářské  naděje  benjamínků  na 

minikajacích,  kteří  se ve své kate-
gorii umístili takto:
MK1  benjamínci,  benjamínky  500 
m:
David Pechar, r. 2001 - 2. místo
Ondřej Zendulka, r. 2002 - 1. místo
Anna Marie Hrabalová, r. 2001 - 3. 
místo
Markéta Úlehlová, r. 2003 - 1. mís-
to.
V  kategorii  K  1  žačky  500  m  se 
v malém finále umístila Nikola Malá, 
r. 1998 na 9. místě.
Ani v neděli 13. května 2012 se po-
časí  neumoudřilo  a  závodníci  tak 
museli  na dlouhých  tratích bojovat 
nejen se svými soupeři, ale i s výky-
vy  počasí.  Pro  nejmladší  kajakáře 
byla  stanovena délka závodní  trati 
na 2 km. To, že se nezaleknou ani 
jednoho  předvedli  Ondra  Zendul-
ka, který si vyjel 1. místo a Markéta 
Úlehlová  skončila  na  2.  místě  za 

Katarine Balane ze Sedlčan.
Umístění ostatních závodníků: 
MK 1 bci, bky 2 000 m:
6.  místo  -  Anna  Marie  Hrabalová, 
r. 2001,
9. místo - David Pechar, r. 2001,
K1 žáci, žačky 3 000 m:
38. místo - Antonín Hrabal, r. 1999,
16. místo - Nikola Malá, r. 1998,
20. místo  - Michaela Rozsívalová, 
r. 1999.

- JÚ -
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Ze sportu
Ahoj vodáci, vodačky a všichni příz-
nivci vodních sportů.
V březnu tohoto roku oslavila kano-
istika Kojetín 60 let od svého zalo-
žení a já se rozhodla, že vám tento 
sport, který má v Kojetíně dlouhole-
tou tradici, přiblížím.
Už  v  pravěku  se  po  řekách  plavi-
li nejrůznější  lodě. Již v XV. století 
rytíř  Zachař  z  Pašiněvsi  používal 
svůj  kajak  i  k  turistickým  výletům. 
Poprvé se rychlostní kanoistika ob-
jevila na olympijských hrách v Paří-
ži v roce 1924 jako ukázkový sport. 
Kanoistická premiéra se konala na 
OH 1936 v Berlíně. Posledních 50 
let  výsledky  rychlostních  kanoistů 
představovaly  dobrý  průměr.  Nej-
cenější medaile v těchto letech zís-
kali Vrdlovec, Szabó, Bednář, Pro-
cházka a na dobrém  jménu  české 
rychlostní  kanoistiky  má  lví  podíl 
dvojnásobný olympijský  vítěz Mar-
tin Doktor.
V  Kojetíně  se  kanoistika  objevila 
v  roce  1952,  kdy  se  trénovalo  na 
Mlýnské strouze a závodilo na říčce 
Zlatce u Lobodic. Lodě byly široké  
a dřevěné. V dalších letech získávali 
členové kanoistiky Kojetín medaile 
a tituly mistrů ČSR na všech závo-
dech a přeborech. Lodě se zužova-
ly,  rozrůstala  se  členská  základna  
a s ní úspěchy závodníků a závod-
nic. V roce 1956 se konaly první zá-
vody - Moravský pohár, kterých se 
zúčastňovalo  i  přes  500  kajakářů  
a kanoistů. Změnil se vzhled loděni-
ce a její zázemí a na soutoku Mlýn-
ského náhonu a Moravy tak vzniklo 
skvělé zázemí pro kojetínské spor-
tovce. Ti po dobu dalších 40 let sbí-
rali medaile, poháry a diplomy.
Přenesme se tedy více do součas-
nosti.  Mně  se  podařilo  udělat  roz-
hovor s Katkou Kavulovou, která je 

považována za jednu z nejmladších 
a  nejtalentovanějších  sportovkyň 
města Kojetína.

Ahoj Katko!
Ahoj.
Jak dlouho jsi dělala kanoistiku? 
Bez mála 11 let.
To znamená, že jsi začala v 6 le-
tech. Kdo tě ke kanoistice přive-
dl?
Moje rodina - mamka.
Kdo tě trénoval?
Na  začátku  se  mnou  začal  jezdit 
Zdenek Hruboš, ale ne dlouho. Po-
tom  dá  se  říct  až  do  konce  Pavel 
Válek a   Petr Hřeblo. Vystřídali  se 
u mě i Jitka Šupčíková a Tomáš Ja-
noušek. 
Jak často jsi trénovala, jakým 
způsobem?
Protože jsem začala docela mladá, 
tak ze začátku ne tak moc, ale po-
stupem času se dávky navyšovaly. 
Taky záleželo na období, když jsem 
se připravovala na velké závody tak 
i 9x týdně, ale jinak tak 5x. Dvakrát 
do  roka  bylo  dvoutýdenní  soustře-
dění. A  přes  zimu  všechny  ostatní 
sporty  jako běh, plavání,  posilová-
ní. Jezdilo se i na zimní soustředění 
na hory na běžky.
Popiš mi prosím, jak probíhal tré-
nink. 
Rozběhat,  rozjet  se  na  vodě.  Zá-
leželo,  na  které  závody  jsme  se 
připravovali.  Když  se 
trénovalo na sprinty  tak 
krátké  úseky,  když  se 
trénovalo  na  maratón 
tak  co  nejdelší  trati.  A 
většinou  jsem  se  řídila 
heslem,  „Když  nemůže 
š,  tak  ještě  třikrát  mů-
žeš“.
Co považuješ za svůj 
největší úspěch? 
Všechno.  Že  jsem  se 
byla schopná udržet asi 
6let  na  těch  nevyšších 
postech  a  na  vrcholu 
žebříčku.  Mé  úspěchy 
na  mistrovstvích.  Jak 
na krátké  tratě,  tak ma-
ratóny.  Ráda  vzpomí-
nám na závody v Praze 
na  Spartě.  Odtud  mám 
ty  nejhezčí  medaile  
a ceny. Teď jezdím dra-
čí  lodě,  takže  si  cením  

i umístění z Mistrovství světa a Ev-
ropy v Kyjevě a Budapešti. Dovezli 
jsme bronzové i stříbrné medaile.
Kolik máš celkově pohárů a me-
dailí? 
Medailí  něco  kolem  200  a  pohárů 
asi „jenom“ 15 a jeden jsem musela 
vrátit, tedy ten putovní ze Sparty. 
Co říkáš na úspěchy současných 
kajakářů a kanoistek?
Mám říkat pravdu, jo? (smích)
Tak vzhledem k tomu, kolik vím, že 
nás jezdilo, když jsem ještě jezdila 
aktivně, tak se obávám, že kanoisti-
ka na vyšší úrovni upadá, ale cokoli 
se může změnit. Ale taky si myslím, 
že dnešní děti  nebo  ti mladší  jsou 
asi moc počítačového věku a když 
vím kolik času, sil a všeho jsem mu-
sela obětovat tak se bojím, že to asi 
půjde stále dál a dál do kytek. 
Já ti tímto děkuji moc za rozhovor 
a přeji mnoho dalších úspěchů.
Já taky děkuji.

Petra Procházková,
 kanoistika Kojetín
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Ze sportu
RK Božkov Cup 2012 

Dne  23.  června  2012  se  na  ko-
jetínském  stadionu  uskuteční  
2.  ročník  fotbalového  turnaje  
v malé kopané - RK Božkov cup. 
Pořadatelem  je  sportovní  klub  
R.  K.  Božkov  O.  S.,  který  tvoří 
kolektiv  mladých  lidí  a  stará  se  
o  kulturní  a  sportovní  vyžití  na 
Přerovsku.  Turnaj  je  určen  jak 
amatérským,  tak  aktivním  fot-
balistům.  V  minulém  roce  se  RK 

Božkov  cupu  zúčastnilo  24  ryze 
mužských týmů, v letošním roce je  
v plánu otevřít také kategorii žen. 
K  dispozici  budou  minimálně  
4 travnatá hřiště a během samot-
ného konání proběhne řada zpes-
třujících  fotbalových  soutěží  pro 
jednotlivce i celé týmy. Výherci bu-
dou odměněni  poháry, medailemi 
a řadou dalších cen. V brzké době 
budou  spuštěny  webové  strán-
ky  www.bozkovcup.cz,  na  nichž 
bude možno nalézt veškeré infor-
mace, do té doby jako informační 

zdroj slouží Facebook, na kterém 
lze  vyhledat  skupinu  RK  Božkov 
cup. Pořadatelský tým by rád tou-
to cestou pozval všechny fotbalo-
vé příznivce k zavítání 23. června 
2012 do Kojetína na městský sta-
dion.  Přijďte  se  podívat,  podpořit 
své  týmy nebo si zahrát se svým 
týmem na RK Božkov cupu 2012. 
Cíl turnaje je prostý - společně se 
pobavit a užít si fotbalové soboty. 
Sportu zdar!  

Martin Beránek

TJ Sokol Kovalovice srdečně zve všechny příznivce kopané 

K OSLAVáM 70. VýROČí ZALOŽENí, 

které se uskuteční 
V SOBOTU 23. ČERVNA 2012 

v areálu hřiště v Kovalovicích s následujícím programem:

13.30 hodin - mladší žáci TJ Sokol Kovalovice proti Hanácké Slavii Kroměříž 
14.30 hodin - bývalí hráči TJ Sokol Kovalovice vers. bývalí hráči FC Počenice 
17.00 hodin - současní hráči TJ Sokol Kovalovice vers. bývalí hráči Sigmy Olomouc 

od 19.00 - posezení s hudbou 
 

Zajištěno bohaté občerstvení všeho druhu.

TJ Sokol Kovalovice 
pořádá

v pátek 6. července 2012
 

CELODENNí TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ

Startovné na mužstvo 
činí 600 Kč

Kontakt:
Radoslav Tvrdoň
mobil: 602743475

e-mail: expedice@lihovar.com

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

30. 6.  - 8. 7. 2012
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 1.800 Kč

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

8. 7. - 21. 7. 2012
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.450 Kč

Informace a přihlášky:
Lenka Urbánková, tel.: 777 030 811, 
e-mail: lenicka.nemeckova@centrum.cz

PRáZDNINy POD STANEM VE VRáŽNÉM V ROCE 2012
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 21. 7. - 28. 7. 2012
Tábor Rodiče a děti I
pro děti ve věku 2 - 7 let
Informace a přihlášky:
Ivana Stavinohová, 
tel.: 606 415 262

28. 7. - 4. 8. 2012
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

4. 8. - 11. 8. 2012
Rodinné hry 

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

13. 8. - 20. 8. 2012
 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:
27. 6. - 30. 6. 2012 - Stavění tábora     18. 8. - 19. 8. 2012 - Bourání tábora

Informace: Broněk Bobiš, tel.: 777 116 443, 
veškeré informace na www.sokolkojetin.estranky.cz

Veškeré informace najdete
 na webu: 

www.sokolkojetin.estranky.cz
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Pionýrská skupina Kojetín

Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádá tradiční
Letní tábor v Rajnochovicích

2. - 14. 7. 2012

Jak jednoduché je dnes obletět během 
chviličky celý svět. Naše cesta však se špetkou 

dobrodružství a troškou představivosti může  
nabýt nečekaných obrátek.

Náš příběh začíná...

cesta koLem 
světa

Přihlášky od 1. března 2012 na MěKS Kojetín - Sokolovně, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín,
tel.: +420 581 762 046 a ve VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel.: +420 581 202 202,

nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: +420 777 709 432, info, foto, mapa:
http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html, nebo: www.dobrytabor.cz

cena tábora je 3 000 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, pojištění

Počet míst je kapacitně omezen!

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.

Tábor je pořádán za podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

aneb z rajnochovic do rajnochovic

Základna je umístěna na Myslivecké chatě v Tovačově, 
 odkud se každý den vyjíždí na kolech chytat 

na určené místo.

odjezd: 28. července 2012 v 9 hodin 
na kolech od České spořitelny v Kojetíně

příjezd: 4. srpna 2012 mezi 12. - 13. hodinou 
do Kojetína

ry
bár

ský tábor
v t

ovacove

Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín
pořádají

ˇ
ˇ ˇ

od 28. 7. do 4. 8. 2012

cena tábora: 1.900 Kč

Přihlášky a další informace je možno získat:
-  u Mariana Mokryše tel.: 606 300 125 nebo u Jitky Pavlíkové tel.: 732 620 836

- tábor je určen mladým rybářům ve věku od 7 do 16 let
- děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou

- stravování je zajištěno 5 x denně domácí stravou 
s dopolední a odpolední svačinou

- pitný režim zajištěn
-  ohledem na svůj věk se děti formou služeb 

podílí na zajištění chodu tábora.
- součástí programu jsou i sportovní soutěže a hry
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odvoz a Likvidace 
autovraků zdarma

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MíSTě

 tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
za komPLetní autovrak vyPLatíme 500,-

Inzerce

CHCETE ZMĚNU? CHYSTÁTE SVATBU? 
CHCETE OSLNIT VE SPOLEČNOSTI? 

NEBO TŘEBA JEDETE DO RIA? 

NAVŠTIVTE SALON
 VICTORIA V KROMĚŘÍŽI

- VLASOVý STYLISTA
- VIZÁŽISTA

-  MóDNÍ POraDCE

tel.: 732 832 336

ProdÁm byt 2+1 v chroPyni
- o velikosti 61 m2

- vlastní plynový kotel
- velmi pěkný stav po celkové rekonstrukci

jen za 780.000 kč
tel.: 775 524 699

http://bytvchropyni.webnode.cz

SBORNíK
 KOJETíN

V PROMěNáCH ČASU
(1233 - 2008)

Můžete zakoupit 
za cenu 300 Kč 

na informacích Vzdělávacího 
a informačního centra 

v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 8.
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Blahopřání

Vzpomínky

Vítání občánků

V sobotu 28. dubna 2012 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Alena Slezáková Kamila GogováMiroslav Polách
Blahopřejeme! Foto: Jana Večeřová

Dne 20. května 2012 oslavila 80. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička

paní Alžběta Adámková
Všechno nejlepší přejí syn Ladislav  

a dcery Eva, Anička a Maruška s rodinami

Dne 17. června 2012 by se dožil 44 let 
a 18. srpna 2012 vzpomeneme 5. výročí úmrtí

Roberta Šmidy
Vzpomíná maminka a sourozenci

Dne 1. června 2012 by se dožil 75 let
a současně 20. května 2012 tomu bylo 9 roků, co nás navždy opustil

pan Antonín Pěnčík
Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami

Dne 6. června 2012 vzpomeneme druhé výročí, kdy nás beze slova 
rozloučení opustila naše maminka, babička a prababička

paní Marie Brázdilová
Vzpomínají synové Jiří a Miroslav a sestra Jindřiška

Dne 1. června 2012 vzpomeneme 18. smutné výročí úmrtí  
a dne 15. června 2012 by se dožil 50 let 

manžel, tatínek a bratr

pan Lubomír Látal
S láskou vzpomíná manželka Jarmila, dcera Karolina a syn Václav


