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Jarní zvyky a tradice
Jakmile se na přelomu února a března prodlouží den
a začínají se zvedat teploty směrem vzhůru, jakmile
pole, stromy a zahrádky přijdou o svou sněžnou peřinu,
všichni netrpělivě očekáváme konec zimy a příchod jara.
Protože končí nejchladnější období roku, neraduje se jen
celá příroda, ale hlavně lidé už, už chtějí teplo. Proto je
příchod jara spojen s mnoha zvyky a tradicemi.
Nejznámějším zvykem ukončujícím vládu zimy je vynášení Morany. Tato tradice je velmi stará, pochází již ze
staroslovanských dob. Co symbolizuje? Moranou staří
Slované nazývali bohyni smrti. Zima pak pro ně znamenala nejhorší období roku, proto byla se smrtí vždy spojena. Moranu si naši předci vytvářeli ze slámy, navlékli ji
do ženských šatů a pak slavnostně vynesli ven z dědiny
a buďto upálili nebo hodili do vody. Tak symbolicky ukončili zimu a vítali příchod jara.
Ani v dnešní době se tohoto zvyku nezříkáme a na naší
škole tuto tradici nadále udržujeme. Ve výtvarném kroužku vychovatelka Alice Stonová s žáky připravila Moranu
a za zpěvu lidových písní ji děti symbolicky vynesly pryč.
Nejvýznamnějšími svátky jara jsou Velikonoce, které
jsou nerozlučně spjaty s mnoha zvyky. Připomeňme jen
barvení velikonočních vajíček nebo pletení pomlázky.
I tyto tradice si připomínáme, na škole pořádáme Den
velikonočních tradic. Učitelka Marie Němečková v tomto
dnu učí žáky barvit vajíčka, plést pomlázku, vyrábí papírové zajíčky, kuřátka apod.

K dalším tradicím spjatým s jarem patří na konci dubna
pálení čarodějnic, neboli Filipojakubská noc, při níž lidé
dle dávného zvyku u ohně vítají jaro. A posledním zvykem jara je pak stavění májky, která patří ke květnu. Její
pokácení je vždy spojeno s velkou veselicí.
Jarní básnička
Alice Stonová

Jaro a včelky
Radka Michálková

Vzduch je krásně
cítit jarem,
od ptáčků mám budíček,
dám mamince
kvítko darem
a pak jí dám tisíc hubiček.

Slunce krásně svítí,
včelky jaro cítí,
vylétnou si z úlu ven,
prohlédnou si jarní zem.

Jarní deštík
smáčí travičku,
koťátka si s klubkem hrají,
natrhám do vázy
kytičku,
ptáčkové už koncert mají.

Stromy, trávu, květinky,
taky jarní bylinky
a už letí mlsat pyl,
aby na ně taky zbyl.
Renata Vysloužilová
vyučující ZŠ
Sv. Čecha Kojetín
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 61. zasedání konaném dne 13. března 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila změnu přílohy č. 2 Or- nek, rada města schvaluje prona- EDUCO Zlín, jako příspěvek na činganizačního řádu MěÚ Kojetín ke jmout pozemek parc. č. 1971, ost. nost na rok 2013,
pl., o výměře 273 m2, v k. ú. Bezmě- - schválila poskytnutí peněžitého
dni 1. 5. 2013,
- schválila rozpočtové opatření rov, Agro-družstvu Morava, za úče- daru ve výši 5.000 Kč Sportovnímu
lem zemědělského obhospodařo- klubu Relax Olomouc, jako příspěč. 5/2013, které zahrnuje:
vání, na dobu neurčitou, s účinností vek na pořádání sportovní akce
- příjmy ve výši
217,40 tis. Kč
od 1. 1. 2013, za nájemné ve výši „Hanácká kojetínská desítka - běh
- výdaje ve výši
217,40 tis. Kč,
pro veřejnost“, který se bude konat
3.600 Kč/ha/rok,
- souhlasila se záměrem Správy - vzala na vědomí informaci Komi- 25. 5. 2013 v Kojetíně,
železniční dopravní cesty, s. o. na se pro vyhlášení nejúspěšnějších - vzala na vědomí informace o výsledku výběrového řízení na pozici
vybudování nové železniční zastáv- sportovců za rok 2012,
- souhlasila s návrhem Komise pro strážníka Městské policie Kojetín,
ky Kojetín - Sever,
- předloží výše uvedený záměr vyhlášení nejúspěšnějších sportov- - vzala na vědomí přerušení provoců za rok 2012 uskutečnit společné zu Mateřské školy Kojetín v termínu
k projednání ZM 03/2013,
- souhlasila se zveřejněním zá- vyhlášení nejúspěšnějších sportov- od 8. 7. 2013 do 9. 8. 2013,
- souhlasila s termínem a dobou
měru pronajmout pozemek parc. ců za období let 2012 a 2013,
č. 1971, ost. pl., o výměře 273 m2, - schválila poskytnutí peněžitého pro podání žádostí o přijetí dětí
v k. ú. Bezměrov, ve vlastnictví Měs- daru ve výši 3.000 Kč příspěvkové k předškolnímu vzdělávání Mateřta Kojetín, za účelem zemědělského organizaci Sociální služby města ské škole Kojetín, příspěvková orobhospodařování, nájem na dobu Kroměříže, jako příspěvek na pro- ganizace, pro školní rok 2013/2014:
28. 3. 2013, od 10 do 15 hodin v buneurčitou, nájemné ve výši 3.600 voz na rok 2013,
Kč/ha/rok. V případě, že nebude ze - schválila poskytnutí peněžitého dově Mateřské školy Kojetín, Hanustrany občanů do 15 dnů ode dne daru ve výši 3.000 Kč občanské- síkova 10.
Jiří Šírek
vyvěšení záměru žádných připomí- mu sdružení - Sdružení rané péče

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 20. zasedání konaném dne 26. března 2013
zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo Závěrečný účet Města
Kojetín za rok 2012, včetně Zprávy
o přezkoumání hospodaření za rok
2012, a to bez výhrad,
- schválilo Účetní závěrku Města
Kojetína za rok 2012,
- schválilo závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku
a závazků Města Kojetín a příspěvkových organizací za rok 2012,
- nesouhlasilo s převodem bytové
jednotky č. 1204/5, na adrese Svatopluka Čecha 1204, z vlastnictví
Města Kojetína za cenu 211.000
Kč a trvalo na podmínkách převodu
dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví
Města Kojetína,
- schválilo změnu čl. 5.2 Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína, schválených dne 21. červ na 2011
a aktualizovaných dne 31. ledna
2012 tak, že v odst. 5.2.1 a 5.2.2 se
vypouští slovo „věcné“,
- schválilo převod pozemku
p. č. 4709/9, lesní pozemek o výměře cca 14.423m2, z vlastnictví Města Kojetína, jako „prodávajícího“ za
nabídnutou kupní cenu 151.001
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Kč a za podmínky úhrady nákladů
spojených s převodem kupujícím
- právní služby a správní poplatek
za vklad práva do KN,
- schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 1122/4, ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře
431 m2, p. č. 1122/5, ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře
235 m2, p. č. 1173, ostatní plocha o výměře 1285 m2, p. č. 1174,
ostatní plocha o výměře 1114 m2,
p. č. 1176, ostatní plocha o výměře
1063 m2, p. č. 1177, ostatní plocha
o výměře 784 m2, p. č. 1179/3, ostatní
plocha o výměře 196 m2, p. č. 1181,
ostatní plocha o výměře 413 m2,
p. č. 1182, ostatní plocha o výměře
955 m2, p. č. 1183, ostatní plocha
o výměře 1117 m2, p. č. 1184,
ostatní plocha o výměře 131 m2,
p. č. 1186, ostatní plocha o výměře
302 m2, p. č. 1187, ostatní plocha
o výměře 1810 m2, p. č. 1188/1,
ostatní plocha o výměře 660 m2,
p. č. 1190, ostatní plocha o výměře 1425 m2, p. č. 1191, ostatní plocha o výměře 9238 m2, které jsou

ve vlastnictví Města Kojetína, vše
v k. ú. Uhřičice, z vlastnictví Města
Kojetína jako „dárce“, do vlastnictví
Obce Uhřičice, jako „obdarovaný“
za podmínky úhrady veškerých
nákladů s převodem spojených obdarovaným- právní služby, správní
poplatek za vklad práva do KN, daň
z převodu nemovitosti,
- nesouhlasilo s prodejem pozemku p. č. 211/272, orná půda o výměře 12169 m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, v k. ú. Popůvky
u Kojetína,
- vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o převod pozemků
z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Kojetína,
- schválilo poskytnutí peněžitých
dotací na rok 2013 v celkové výši
1,000.000 Kč, dle návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování
peněžitých dotací,
- schválilo uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací na rok
2013 v souladu s platnými Zásadami pro poskytování peněžitých dotací dle předloženého návrhu,
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- vzalo na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým
fondem v majetku Města Kojetína
v roce 2012,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace za rok
2012,
- vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2012,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu Městského kulturního střediska
Kojetín, příspěvkové organizace
za rok 2012 a plán akcí Městského
kulturního střediska, příspěvkové
organizace na rok 2013,
- schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti Kojetín jako příspě-

vek na opravu osvětlení ciferníků
v severní věži kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Kojetíně,
- schválilo uzavření Dohody o společné strategii měst a obcí, kterými
jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., mezi
Městem Kojetínem, Statutárním
městem Přerov, Městem Hranice,
Městem Lipník nad Bečvou, Městem Tovačovem a Obcí Bělotín,
- vzalo na vědomí žádost Kroměřížské dráhy, o. s., o projednání návrhu na vybudování vlakové
zastávky „Kojetín - Sever“ a v této
souvislosti uložilo starostovi města
zajistit informace k možnému zpracování studie na realizaci zastávky
a zájem občanů v termínu do června 2013.
Jiří Šírek

Ve zkratce
- V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední
Morava) vyhlásil Výbor Regionální
rady regionu soudržnosti Střední
Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj
měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území pod číslem
41/2013, výzva platí od 14. března
2013 do 30. dubna 2013. Na základě této výzvy jsme začali zpracovávat žádost na revitalizaci Masarykova náměstí v Kojetíně. Smyslem
celé revitalizace je obnova dlažeb,
navýšení parkovacích míst, obměna mobiliáře a veřejného osvětlení,
to vše při zachování rázu centra
našeho města s parkovou plochou,
sochami a dispozicí celého náměstí. O průběhu celého řízení budeme
informovat.
- Skončil 21. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů. Tradičně na výbornou se její organizace zhostilo Městské kulturní středisko Kojetín, diváci mohli vidět celkem
dvanáct představení, mezi nimi i naši
kojetínskou Hanáckou scénu, která
se po několika letech umístila „na
bedně“. K třetímu místu blahopřeji
a přeji hodně dalších úspěšných
her!

- Město Kojetín podpořilo znovuobnovení tradičních běhů kolem
Moravy. Tyto běhy se konaly v letech 1983 - 1995 a v letošním roce
- 25. května se uskuteční obnovený
první ročník pod názvem „Hanácká kojetínská desítka“, zařazený
do Středomoravského běžeckého
poháru. Za myšlenku tuto tradici
obnovit a nakonec ji i zrealizovat
patří dík Jardovi Bělkovi, zastupiteli
a hlavně velkému sportovci, který
má na celém závodě velký podíl.
- V pátek 22. března 2013 přednášela našim seniorům poslankyně Evropského parlamentu Olga
Sehnalová o nekalých obchodních
praktikách. Setkali jsme se před
přednáškou a pohovořili o dalším
dotačním období EU, o renomé,
které má naše země v Evropském parlamentu i jejích aktivitách
v rámci Kojetína. Příjemně mě, na
rozdíl od našeho renomé v EU,
překvapil zájem europoslankyně o naše město a její aktivity. Na
květen třeba připravuje zájezd pro
naše Hanáky (národopisný soubor Hanácká beseda) do Bruselu, kde budou prezentovat Kojetín
a Hanou vůbec. Pochvalně se vyjádřila i o našem Kojetínském zpravodaji, který prý čte ze všech zpravodajů nejradši. A uznejte, že tím je
dobré se pochlubit…
Jiří Šírek

English Corner
April is the month that we start
getting the garden ready. Since
I moved to Kojetin, I’ve taken
up gardening as my main hobby. I like working outside and
I like improving the garden little
by little. After all the preparation and work in the spring, it
is very satisfying to see everything in the garden blooming in
the summer. Here is the list of
things I must do in April in the
garden:
- prune the plum tree (prořezávat
švestku),
- cut back the rose bushes (zkrátit růže),
- trim the lavender bushes (oříznout levandule),
- hoe the vegetable plot (okopat
záhonek pro zeleninu),
- trim the grape vine (oříznout
vinnou révu),
- remove dead bushes and trees
(odstranit mrtvé/uschlé keře
a stromy),
- rake the yard (vyhrabat trávník),
- take the yard waste to the recycling center (odvézt zahradní odpad do sběrného dvora).
My wife takes care of growing the
vegetables. Right now we have
tomato and bell pepper plants
on the window sill. Later she will
plant kohlrabi, carrots, cucumbers, zucchini and onions.
I like taking care of the fruit trees, the grape vine and the flower
bushes. They are a lot easier to
take care of than vegetables! If
you have a garden, I wish you
a good year of growing :)
little by little (litl bai litl) - kousek
po kousku
satisfying (saetisfaiŋ) - uspokojivý
bloom (blu:m) - rozkvět
bell pepper (bell pepə) - paprika
window sill (windəu sil) - parapet
kohlrabi (kəul’ra:bi) - kedluben
carrot (kaerət) - mrkev
cucumber (kju:kambə) - okurka
zucchini (zu:’ki:ni) - cuketa
onion (anjən) - cibule
Jay Davis
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Informace pro občany
Sběr nebezpečného
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu mobilními vozidly BIOPAS
Kroměříž spol. s r. o. se uskuteční
4. dubna 2013.
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- znečištěné obaly: plechovky od
laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako
hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky
na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin:
postřiky všeho druhu ze zahrad,
pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství;
- barvy - laky: spreje - nátěry na
dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěřových hmot:
čistící benzín, terpentýn, rozpouštědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíkové baterie, baterie z osobních nákladních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry;
- chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily jako laboratorní misky, ustalovače, bělidla,
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, převodový, fritovací oleje.

Deratizace města
Kojetína a místních
částí v roce 2013
Městský úřad
Kojetín, odbor
v ý s t a v b y,
životního
prostředí
a dopravy
vám tímto
oznamuje, že
Město Kojetín
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Stanoviště sběru odpadů
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul.
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie
7. Popůvky - u zastávky autobusu
8. Kovalovice - u kapličky
Vážení spoluobčané,
pro likvidaci odpadů, které vám
vzniknou při úklidu vašich domů
a zahrádek, můžete využít služeb
Sběrného dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto odpady a elektrozařízení
určená ke zpětnému odběru:
- nebezpečné odpady: baterie,
akumulátory, zářivky, léčiva, barvy,
lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
(plechovky, plastové nádoby, skleněné nádoby od laku, barev, lepidel);
- odpady ostatní: papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky (zdarma pneumatiky osobních
automobilů, přívěsů, motocyklů
atd.), dřevo, velkoobjemový odpad,
odpad ze zahrad), stavební suť,
tonery, elektrické a elektronické
zařízení neobsahující nebezpečné
látky;
- zpětný odběr elektrozařízení:
vyřazené elektrické a elektronické zařízení - televizory, monitory,
rádia, elektrotechnické přístroje a zařízení, pračky, ledničky,
mrazničky, vrtačky, vysavače
apod.
bude provádět běžnou ochrannou
deratizaci v těchto termínech:
Jarní: od 11. 3. do 31. 3. 2013
Podzimní: 16. 9. do 18. 10. 2013
Vyzýváme vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000
Sb., zákon o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci
odborná firma:

Doba přistavení
14.15 - 14.35 hodin
14.40 - 15.00 hodin
15.05 - 15.25 hodin
15.30 - 15.50 hodin
15.55 - 16.15 hodin
16.20 - 16.40 hodin
16.50 - 17.10 hodin
17.20 - 17.40 hodin

Uložení odpadů a výrobků zpětného odběru je pro občany Kojetína a místních částí Popůvky
a Kovalovice bezplatné - mimo
uložení stavební suti a pneumatik
větších rozměrů (traktory, nákladní
automobily atd.), uložení těchto odpadů hradí i občané města a místních částí.
Provozní doba:
středa: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin
Žádáme vás, abyste se řídili pokyny pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali
odpady mimo stanovené plochy ve
sběrném dvoře. Podrobnější informace o možnosti uložení odpadů
na sběrném dvoře můžete získat na
telefonním čísle: 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na
ochranu životního prostředí mimo
jiné stanoví, že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých
případech se může jednat o částku
velmi vysokou, u fyzických osob až
do 50 tis. Kč, u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání o částku pohybující se
v milionech Kč.
Eliška Izsová
SERVIS 3xd Olomouc
J. Glazarové č. 9 e
779 00 Olomouc
tel. 585 418 391
mob. 603 400 300
e-mail: servis3xd@seznam.cz
Doporučujeme vám tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení deratizace ve stejných termínech a to vzhledem k co největší
úspěšnosti ochranné deratizace
našeho města.
za odbor VŽPD Eliška Izsová
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Z historie Kojetína
Zákaz pouštění draků
i barvení vajíček
Světová válka přinášela také
komické vyhlášky.
Život v době první světové války
přinášel vedle faktu, že na bojištích
umírají a jsou mrzačeni vojáci - spoluobčané, také, z dnešního pohledu, úsměvné situace. Kojetínský archiv nabízí dokumenty, nad kterými
jsem se, nebýt skutečnosti, že jsou
z válečné doby, docela zasmál.
Jeden z nich se týká zákazu vypouštění papírových draků. Byl
vydán C. k. Okresním hejtmanstvím v Přerově 21. srpna 1914 pod
č. j. 32229/C a byl určen představeným měst a obcí v rámci okresního
hejtmanství.
Píše se v něm: „Pozorovalo se, že
papíroví draci, které obyčejně hoši
vypouštějí, a kteří mívají mnohdy podobu aeroplánů, vzbuzují u lidí věci
neznalých domněnku, že se jedná
o aeroplány a bývají následkem toho

vojenské stráže podél železničních
tratí a četnictvo zbytečně alarmováno. Vybízím představenstva obcí,
aby vypouštění takových draků
v obvodu své obce ve vlastním oboru působnosti zakázalo.“
Zákaz vydal C. k. místodržitelský
rada Bleyleben, německý státní úředník v Přerově, pocházející
z Brna. Podle prezenčního razítka
Obecního úřadu v Kojetíně došel
tento okresní přípis 22. srpna 1914,
a poté bylo 24. srpna rozhodnuto
a rukou pana starosty poznamenáno, že oznámení občanům města
„Bude prohlášeno bubnem“. S největší pravděpodobností bylo takto v průběhu dalších dnů učiněno
a kojetínští „hoši“ přestali, ke vší
smůle té doby, papírové draky
pouštět.
Druhým z dokumentů je vyhláška Městského úřadu v Kojetíně ze
dne 27. března 1915, vydaná pod
číslem 1610. Ta se opírá o vyhlášku C. k. místodržitele na Moravě
a byla uplatňována v rámci celého
Rakousko-Uherska. Ve vyhlášce

se píše: “Ve všeobecnou známost
uvádím, že vyhláškou c. k. místodržitele na Moravě ze dne 15. března
1915, čís. 32, zakazuje se barviti
slepičí vejce, barvená vejce (kraslice, pomlázková vejce) prodávati
a jimi obchodovati neb jich užívati
k obvyklým hrám. Přestupky tohoto
zákazu trestají se podle císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854
ř. z. čís. 96.“ Podepsán za městský
úřad starosta JUDr. Theodor Rumplík.
Zákaz barvit vajíčka a následně je
prodávat vycházel z nutnosti šetřit.
Rakousko-uherská armáda potřebovala mít pro své vojáky na frontách zajištěné zásobování potravinami. Kojetínské občany nařízení
postihlo těsně před velikonočními
svátky, tedy před 5. dubnem, takže vajíčka mohla být již nabarvena
a zcela jistě byla použita „k obvyklým hrám“, které jsou součástí mrskutu.
Život v té době přinášel mnohá překvapení, ale o tom až příště.
Miloš Krybus

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Čtvrté Mistrovství
Kojetína ve hrách
Pexeso a Město - jméno
zná své vítěze!
V neděli 10. března 2013 odpoledne se v nových a velmi příjemných
prostorách Víceúčelové klubovny
Centra sociálních služeb konalo
už čtvrté Mistrovství Kojetína ve
hrách Pexeso a Město - jméno.
V necelé dvacítce soutěžících bylo
kromě pravidelných účastníků i několik nových tváří, z nichž malou
část tvořili i „domácí“, tedy přímo
obyvatelé domu s pečovatelskou
službou na nám. Dr. Edvarda Beneše.
Soutěžní klání bylo, stejně jako
v minulých letech, rozděleno na dvě
samostatné části, z nichž první bylo
hodinu a půl trvající utkání ve hře
Město - jméno, na které po krátké
přestávce navázal turnaj v Pexesu.
A komu že se při hraní dařilo nejlépe?
V oblíbené hře Město - jméno po-

tvrdila své loňské prvenství, a tedy
obhájila titul Mistra Kojetína ve hře
Město - jméno učitelka Eva Bibrová, kterou na druhém místě následovala Marie Knoflíčková.
Vítězná místa ve hře Pexeso pak
obsadily zcela nové tváře - vícemistryní se stala Ivana Drapová
a titul Mistr Kojetína ve hře Pexeso si s sebou domů odnesla Anička
Kolmačková.
Zvláštní uznání a poděkování za
odvahu bychom za pořadatele chtěli
touto cestou vyjádřit Svatavě Burešové, klientce Centra sociálních služeb, která si v obou soutěžích vedla
velmi dobře a je docela možné, že
kdyby nemusela z utkání v Pexesu
předčasně odejít, mohla stanout na
hodnocených příčkách také ona.
Pevně věříme, že se se Svatavou
Burešovou, panem Vrtělem, ale
i dalšími obyvateli kojetínských
domů s pečovatelskou službou setkáme i při příštích mistrovstvích,
aby se mohla i nadále naplňovat
jedna ze základních myšlenek tohoto soutěžního klání - že Pexeso
i Město - jméno jsou hry, ve kterých

si jsou všichni rovni, bez ohledu na
věk či vyznání.
Ještě jednou tedy blahopřejeme
všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou nejpozději opět za rok a doufáme, že i na stejném místě!
Velké poděkování náleží také Městu Kojetín za věnování části cen pro
vítěze a spolupořádajícímu Centru
sociálních služeb za ochotné poskytnutí prostor pro konání soutěží
i personální výpomoc. Byla to velmi
příjemná spolupráce a věříme, že
bude i nadále pokračovat.
za Kroměřížskou dráhu, o. s.
Rostislav Kolmačka
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Zelená pro zastávku
Kojetín - Sever
Jedním z bodů projednávaných na
zasedání Rady Města Kojetín, konaném 13. března 2013, byla také
otázka dalšího postupu v záležitosti
výstavby vlakové zastávky poblíž
sídliště „Sever“ v Kojetíně.

S párou z Kojetína
(nejen) na oslavy
v Kroměříži
V letošním roce slaví 130. výročí
své existence sice krátký, ale provozně velmi důležitý úsek trati mezi
Hulínem a Kroměříží. Při této příležitosti uspořádá občanské sdružení
Kroměřížská dráha ve spolupráci
s Českými drahami oslavy, na které
bychom vás tímto chtěli pozvat!
Centrem oslav, které se uskuteční
v sobotu 13. dubna 2013, bude vlakové nádraží v Kroměříži.
Zde bude pro vás připraven obsáhlý program v prostorách remízy lokomotivního depa (prohlídka depa,
vystoupení hudebních a pěveckých
souborů), zázemí depa (výstava
vozidlo:  
Valašské Meziříčí
Branky na Moravě
Police u VM
Kunovice - Loučka
Rajnochovice
Osíčko
Loukov
Bystřice p. H.
Hlinsko p. H.
Jankovice
Dobrotice
Holešov
Třebětice
Hulín
Kroměříž
Kojetín
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433.002
pára

odj. 7.30
7.39 - 7.40
7.44 - 7.45
7.53 - 7.54
7.57 - 7.58
8.03 - 8.04
8.08 - 8.09
8.15 - 8.34
průjezd
8.41 - 8.42
průjezd
8.50 - 8.55
průjezd
9.05 - 9.10
příj. 9.20

Materiál, který Kroměřížská dráha
městským radním předložila, je vám
k dispozici k nahlédnutí na internetové adrese: http://www.prototypy.
cz/KMD/KojSever.pdf.
Impulzem k novému projednání této
záležitosti byla především ochota
majitele infrastruktury, Správy železniční dopravní cesty, stavbu zastávky
z větší části zafinancovat z prostředků, které má SŽDC právě na přemísťování a novostavby vlakových
zastávek nově k dispozici. Záměr byl
Radou Města Kojetín schválen, čímž
se zastávce Kojetín - Sever poprvé
otevřela cesta k realizaci.
Abychom ale předešli různým
spekulacím a šíření fám, kterým
se v našem městě obzvláště daří,
rád bych podotknul, že schváželezničních relikvií i dokumentů
k historii i současnosti tratí v okolí
Kroměříže) i přímo na osobním nádraží (výstava lokomotiv a historických autobusů). A protože se železniční oslavy samozřejmě nemohou
obejít bez jízd historických vlaků,
budou pro vás ke svezení připraveny hned dvě dobové soupravy!
První vláček bude tvořit všem jistě
dobře známý červený motoráček
„Hurvínek“ M131.1 s přívěsným vagónkem, který bude po celý den jezdit na tratích Kroměříž - Bystřice pod
Hostýnem a Kroměříž - Zborovice.
Druhou soupravou pak bude parní
vlak tažený valašskomeziříčským
„Matějem“ 433.002, který kromě Hulína a Zborovic zavítá také do Kojetína, kde bude na nádraží k vidění
v čase od 13.48 do 14.12 hodin.
Výňatek z jízdního řádu zvláštních

M131.1
motoráček

M131.1
motoráček

433.002
pára

příj. 11.00
10.55 - 10.55
10.51 - 10.51
10.47 - 10.47
10.41 - 10.42
10.35 - 10.36
10.20 - 10.30
odj. 10.10

odj. 11.22
11.28 - 11.29
11.32 - 11.33
11.36 - 11.37
11.42 - 11.44
11.49 - 11.49
11.56 - 12.07
příj. 12.17
odj. 13.36
příj. 13.48

433.002
pára

příj. 16.20
16.12 - 16.13
16.07 - 16.08
16.01 - 16.02
15.56 - 15.57
15.45 - 15.50
15.38 - 15.39
15.24 - 15.30
průjezd
15.15 - 15.16
průjezd
15.05 - 15.07
průjezd
14.50 - 14.55
14.25 - 14.40
odj. 14.12

lení radou automaticky neznamená, že se zastávka postaví!
Znamená to pouze, že vedení města bude tento záměr řešit,
a to v první fázi nejspíše tak, že dojde k zadání odborné studie, která
zodpoví základní otázky typu: kde
přesně bude zastávka stát, kolik
peněz bude stát, jaké bude nutné
s její výstavbou provést úpravy na
zabezpečovacím zařízení dráhy,
jaké bude nutné provést doprovodné stavby ze strany města (napojení chodníků, osvětlení atd.) a zda
vůbec bude mít zastávka na severu
Kojetína své opodstatnění a využití.
Až na základě této studie se pak
město rozhodne, zda samotnou realizaci zastávky podpoří či ne.
Rostislav Kolmačka

vlaků pro trať Kojetín - Valašské Meziříčí je vám k dispozici níže, celý
jízdní řád, včetně úplného programu
oslav v Kroměříži najdete na plakátech na nádraží v Kojetíně, nebo na
webových stránkách našeho sdružení: www.prototypy.cz/KMD.
Pokud byste se chtěli zúčastnit oslav
v Kroměříži a zároveň se i svézt
oběma historickými vláčky, doporučujeme vám např. jet pravidelným
vlakem ČD v 10.23 z Kojetína do
Holešova (příj. 11.00) či Hlinska pod
Hostýnem (příj. 11.11), kde můžete
po krátké přestávce na „turistický
oběd“ nasednout na historický motoráček (odj. 11.29 z Hlinska či 11.44
z Holešova) a svézt se do Kroměříže
(příj. 12.17), kde po více než hodince
strávené prohlídkou výstav můžete
ve 13.36 nastoupit do parního vlaku,
který vás odveze do Kojetína a ještě
můžete parnímu „Matějovi“ zamávat při posunu a následném odjezdu zpět do Kroměříže. Jízdenky na
historické vlaky se prodávají pouze
přímo ve vlacích. Těšíme se na vás!
Rostislav Kolmačka

4/13

Kojetínský zpravodaj

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Jindřich
Riegl
Čestným občanem města Kojetína
byl jmenován
na zasedání
Zastupitelstva Města
Kojetín dne
2. prosince
2008 u příležitosti 775. výročí založení města. Jindřich Riegl byl významným sokolským pracovníkem
a účastníkem protifašistického odboje.
Jindřich Riegl se narodil 7. července 1893 ve Vyškově. Pocházel ze
starého soukenického rodu, který
přišel počátkem 18. století ze severních Čech do Vyškova. Jeho
otec zůstal tomuto řemeslu věrný
a v této tradici pokračoval. Ve Vyškově působil v době, kdy vyškovští
soukeníci byli předními bojovníky
za práva českého lidu v tehdy poněmčovaném Vyškově. Jako zakladatel Čtenářsko - pěveckého
a divadelního spolku Haná ukazoval svému synovi cesty vzdělávací
a veřejné činnosti.
Jako nejmladší ze čtyř dětí odchází Jindřich Riegl do Holešova, aby
se zde vyučil příručím v obchodě
s látkami. Teprve po vyučení studuje na obchodní škole a krátce před
1. světovou válkou odchází do pletárny v Rožnově pod Radhoštěm.
Jelikož firma měla německé vedení
nemohl zde Jindřich Riegl pro své
české přesvědčení zůstat, odchá-

zí do Přerova, kde získává místo
v Obchodní a bankovní společnosti.
V roce 1919 se oženil a zakotvil
v hanáckém Kojetíně, kde působil
v Okresní záložně až do svého zatčení gestapem v roce 1941. Ihned
po příchodu do Kojetíně se spolu
s manželkou Boženou zapojil do
veřejného života. Aktivně pracoval
v tělocvičné jednotě Sokol, a to jak
ve funkcích kojetínské jednoty, kde
byl nakonec místostarostou, tak
i v župních funkcích v župě Hanácké v Kroměříži. Zranění na ruce mu
nedovolovalo provozovat aktivní
cvičitelskou činnost, proto se věnoval práci v oblasti hospodářské.
Neopomíjel ani činnost v oblasti
sociální. Byl členem předsednictva
Okresní péče o mládež.
Tato jeho sokolská činnost i funkce spojené s oborem lidového peněžnictví v moravských orgánech
v Brně jej přivádí ihned po vypuknutí 2. světové války k organizování a spolupráci v odbojové činnosti. Byl členem sokolské odbojové
organizace OSVO (Obec sokolské
v odboji), která v Kojetíně vznikla
v dubnu 1939, a kterou zde vedl
Jan Šenk.
Když ve dnech 8. - 10. října 1941
začalo gestapo zatýkat v protektorátě vedoucí funkcionáře Sokola,
došlo k zatýkání i v Kojetíně. Dne 8.
října byl zatčen starosta Sokola Jan
Šenk, 9. října místostarosta Jindřich Riegl a další. Spolu se svým
bratrem se Jindřich Riegl dostává
do brněnského koncentračního tábora „Pod kaštany“, odkud ke konci

roku 1941 odjíždí s transportem do
koncentračního tábora v Osvětimi.
Odtud přicházejí rodině ještě dvě
jeho zprávy a pak jen suché úřední oznámení, že 13. února 1942
zemřel. Tak jako mnoho jiných členů československého odboje byl
umučen. Jeho krátký pobyt v tomto
největším vyhlazovacím táboře byl
alespoň zčásti osvětlen po 2. světové válce z dokumentů části německého archivu, který byl předložen
mezinárodnímu soudu v Norimberku a z fotografie, na které je uveden
pod pouhým číslem 24433.
Jako uznání zásluh na protifašistickém odboji a na osvobození Československa z fašistické okupace
udělil prezident republiky dekretem
ze dne 17. listopadu 1945 Jindřichu
Rieglovi Československý válečný
kříž 1939 „In memoriam“. Dekret
podepsal tehdejší ministr národní
obrany generál Ludvík Svoboda.
Svaz osvobozených politických
vězňů udělil Jindřichu Rieglovi listem z 22. dubna 1948 „Pamětní
odznak SOPV In memoriam“.
Památku Jindřicha Riegla připomíná také pamětní deska obětí nacismu na budově Sokolovny v Kojetíně a pamětní deska v zasedací síni
Moravské jednoty záložen v Brně.
Město Kojetín vzdalo čest Jindřichu
Rieglovi udělením čestného občanství při příležitosti oslav 775. výročí
města v roce 2008.
(Podklady o životě a díle Jindřicha Riegla poskytla jeho dcera,
Božena Novotná, za což jí děkuji.)
František Řezáč

Deník legionáře - 2. část
Odjezd do vlasti
„Dne 22. dubna ve 3 h. odpoledne opustili jsme ruskou půdu. Nasedli jsme na malý parníček, který
nás dovezl k určené lodi, která se
jmenovala Amerika. (Loď Amerika
náležela Spojeným státům americkým, její kapacita byla 6 478 osob.
Z Vladivostoku vyplula 23. dubna
1920 a do přístavu Terst dorazila
7. června 1920.)
Dne 23. t. m. v 10½ h. dop. vypluli jsme na moře, které se jmenuje
Tichý Oceán. Asi 2 h. jsme ještě
pozorovali břehy vroubené horami,

pak pevnina úplně zmizela, daleko ku předu, do zadu a na strany
bylo viděti pouze hladinu mořskou.
24tého na levé straně asi v 10 h.
bylo viděti japonské ostrovy, odp. ve
3 h. japonskou nákladní loď, moře
bylo poměrně zuřivé. Rychlost lodi
byla přibližně 30 km za hod. V 9½
h. večer bylo viděti průliv Koreja,
vjíždíme do Žlutého moře, tj. Čínské. Po celodenním chození po palubě jdu spát, jest 10 h. Každý den
vstáváme v 6 h., v 10 h. je snídaně
a v 5 h. je oběd.
Dnes je 25tého asi v 9 h. jest viděti

na pravé straně lodě plující poblíže

Střely, které bolševici používali proti legionářům (upilované
špičky)
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Deník legionáře - 2. část
břehu Koreje, po 12té h. moře jest
rozbouřené. Spodní bouří naše loď
poměrně více se houpá nežli minulé dva dny, někteří hoši už vrhnou.
Já pociťuji malou slabost, jsou 4 h.
chystáme se k obědu. Asi k 5té h.
nastala polobouře, malý déšť, velké
vlny, přímo polohory, naše loď neuprosně plave dále, obrovská řeka
zůstává za parochodem. Ve předu
uplně rozráží velké vlny, které na ni
útočí. Nastává všeobecné vrhnutí.
Naše rota (setnina) jde k obědu,
jest 5 hodin, někteří hoši musí odcházeti od oběda, utíkají vrhnout,
směje se jeden druhému.
Na lodi je nás všech i s posádkou
něco přes 8000, mezi námi také
ruské ženské, ženy našich hochů,
kterých jest 125. Jedna z nich včera
zemřela, v noci ji hodili do moře.
Jest po obědě, asi 6 h. potkáváme nějakou loď. Lodní posádka se
skládá: černoši nebo Kitajci, Američané, také dva Češi a hlavně Slováci. Sám kapitán je Slovák.
Bouře se horší, většina hochů již
vrhli, pociťujeme všichni na sobě
velkou slabosť, zvláštností jest, že
když se stojí na palubě u zábradlí anebo, když se leží neúčinkuje
mořská nemoc tak, jako když se
člověk pohybuje, sám také ležim na
posteli, je asi 8 h., usnul jsem úplně ustrojený, probudil jsem se asi
v 1 h. v noci, chvíli se dívám do
moře z paluby, svlíkám se a znova
usínám, probudím se ráno v 6 h.
úplně zdráv, jen že pociťuji slabost.
Jest pěkný den, slunce svítí, ale
moře zuří dále. Čekáme na snídani,
právě teď přišel jeden z kamarádů
z paluby a říká, že bouře se horší.
Jdeme ku snídani, jídlo na lodi je
dobré, ale jeho poměrně málo.
K snídani máme játrovou omáčku,
dva brambory, v omáčce jest několik kousků jater, 1 lžíce zavařeniny,
půl bochníku bílého chleba a čaj.
Asi po 12té h. se moře uklidnilo.
Jest po obědě, muzika 4. pluku hraje několik kousků, pak večer hraje
muzika naší roty. Hoši pěkně hraji,
jest 9 h. večer, muzika se rozchází, jen na palubě ještě hraji dvoje
housle a malý buben také několik
kousků, jeden černoch hraje naše
písně, mezitím se zpívá, jest hodně
veselo, pak jdeme spát.
Jest ráno 27mého již značně tep-
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lo, na pravé straně jest viděti břehy čínské, asi v 5 h. odp. projíždí
kolem nás anglická dosti těžká loď.
Večer budou na palubě ukazovat
amer. kinematografické obrazy.
Jest 28ho hned ráno na pravé straně jest viděti několik set plachetnich lodiček, jsou to Číňané, asi
2 h. již jsme pozorovali přístavní
maják, asi po jedné h., tj. ve 3 hodiny nacházíme se v přístavě městě
Hongkongu, je to první přístav ve
kterém jsme zastavili. Druhý den
bylo nám možné jíti si prohlédnout
město.
Město je opravdu samá nádhera,
samý skvost, ulice vzorně čisté,
domy vysoké, většinou stavby gotické, zde jest viděti město, které
neutrpělo vojnou. Zlata, stříbra
a všeho bohatství jsou plné obchody. Mnoho tropických stromů, mnoho palem aj. Zde jest opravdový
ráj.
My ale proti tomu nemáme žádných
peněz, jsme chudáci, až na druhý
den dostaneme žalovani (tj. žold,
služné), já dostanu 2 dolary, něco
si koupím.
Teplota řádi hrozně celý den, člověk
se jen poti. Jedeme stále k jihu, sluneční stín jest moc malý, znamení
že přijíždíme k rovníku. Jest 30tého, mám službu děžurného (dozorčího) po rotě, zítra je prvního Máje,
obě dvě kapely budou hráti, v 5 h.
bude budiček.
Již prožívám šestý máj v cizině,
vzpomínám si jak krásně bylo doma
a těším se na to až zase spatřím
svůj rodný kraj. Snad ten příští máj
budu moci užit doma u svých drahých. Jest 5. května sedum h. večer,
vyjíždíme z Hongkongu, ještě 4tého
dohonila nás loď, která veze štáb
korpusu a štáb divize a nějaká část
šestého pluku. Jest 11 h. jdu spát.
Ráno a po celý den jest jako jindy,
jest 8. května večer, stihla nás malá

Loď Amerika s legionáři na cestě
do vlasti
zouře, 9tého k ránu asi ve 3 h. dorazili jsme do přístavu, který se jmenuje Singapur. Přístav velký, město
u přístavu není pěkné, ale asi 4 km
dále jest město samá nádhera, zde
loď přibírá uhlí a sladkou vodu. Dne
11tého ve 3 h. odpoledne vyjíždíme
dále, následující přístav bude Kolombo.
(Hongkong - zvláštní správní oblast
v jižní Číně. Část leží na pevnině,
část na ostrovech. Od rok 1843 Čína
postoupila Hongkong Britům, od
roku 1997 je opět pod správou Číny,
se zvláštním statutem. Třetí největší
kontejnerový přístav na světě.
Singapur - přístav v jihovýchodní
Asii, založen 1819, od roku 1867
britskou korunní kolonií, za 2. světové války obsazen Japonci, po válce
opět Velké Británie, od roku 1965
nezávislá republika.
Kolombo - největší město a centrum
Srí Lanky (dříve Cejlon), největší přístav v zemi, od roku 1815 země součástí Britského impéria, v roce 1948
země získala samostatnost.)

Četnický lyžařský kurz na Hrebienku, 1927
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Deník legionáře - 2. část
Z jedenáctého na dvanáctého v noci
byla velká bouře, vítr srážel parník,
málo jsme ujeli, za 24 hodin celkem
500 km. Moře jest klidné, právě sem
byl pod sprchou, koupat se mořské
vodě, jest 11 h., jdu spát.
Ráno jako jindy, po celý den není
jiné práce nežli pozorovati moře.
Dne 16. května v 11 h. dop. přijeli jsme do přístavu Kolombo. Dne
19. května v 11 h. dop. odpluli jsme
z přístavu. Blížíme se k přístavu
Port-Said. (Port Said - přístav na
východě nilské delty u Suezského průplavu v Egyptě. Na severu
sousedí se Středozemním mořem.
Suezský průplav (Suez) - spojuje Středozemní a Rudé moře. Je
163 km dlouhý. Tvoří hranici mezi
Asií a Afrikou. Slavnostně otevřen
17. listopadu 1869.)
Před přístavem asi 160 km nachází se kanál, který se jmenuje Suez,
jest 110 metrů široký, na začátku Suezského kanálu jest přístav
Suez. Tam jsme přijeli 30 hodin
v 11 h. dop. Asi v 5 h. téhož dne
čekali jsme v jednom jezeře. 31. 5.
připluli jsme do přístavu, který se
jmenuje Port-Said. Přístavní město
pěkné, nacházejí se zde Angličané,
Arabové, Habešané, Turci aj. národy. Je zde poměrně draho. 3. 6.
ve 12 h. poledne odpluli jsme z přístavu, vjíždíme do Středozemního
moře. 4. 6. bouře, mnoho lidí vrhne.
6tého vjíždíme do moře Adriatického.
(Adriatické moře - dřívější název
pro Jaderské moře (Jadran), vedlejší část Středozemního moře.
Terst - přístavní město u Jaderského moře. Býval nejdůležitějším
přístavem Rakouska - Uherska. Po
1. světové válce byl součástí Itálie, po 2. světové válce jedním ze
sporných území, od roku 1954 při-

padl Itálii. Lublaň - hlavní a největší
město Slovinska. Korutany - se rozkládají na jihu Rakouska a hraničí
s Itálií a Slovinskem. Graz (Štýrský
Hradec) - centrum rakouské spolkové země Štýrsko. St. Valentin
- také Sankt Valentin, město v Dolním Rakousku, mezi řekou Ennsa
a Dunajem.)
7. června připluli jsme do přístavu
Terstského v 11 h. ráno. Přístav jest
pěkný, romantický, ale mladý. Přistáli jsme ku břehu.
Do vagonu nasedá nejdříve nemocnice a pak 4. pluk. My, 5. pluk, nasedáme 8mého v 9 h. ráno. Čekáme na
odjezd, je pěkný den. Z Terstu jsme
vyjeli 9tého o půl jedné v poledne. Po
dlouhé cestě mořem cítíme se zase
na pevnině. Jedem Itálií, jest pěkný
kraj, všechno samá zeleň, ovoce je již
pěkné, třešně jsou již zralé, do měs.
Lublaně přijeli jsme ve 2 h. v noci,
10tého již se nacházíme v Korutanech. Obyvatelstvo jest nám příznivé, kraj jest moc romantický.
Po celý týden jídla jest moc málo
a dosti špatné. Na polích jest viděti
již zralé obilí, jiné plodiny již také dozrávají.
První dny když jsme vyšli z lodi,
zdálo se nám že jest moc zima.
Bylo to tím, že jsme jeli asi měsíc
tropickým pásmem, tam kde bylo
45 - 55 stupňů tepla, byli jsme úplně vypocení, každý den byl člověk
mokrý od rána až dlouho do noci,
a který nespal na palubě ten byl
zpocený jako myš i v noci, tak proto nám byla taková zima, ale teď již
tomu přivykáme.
Asi v 9 h. večer přijeli jsme do měs.
Grace, jdeme spát. Ráno již jedeme jiným směrem, jest 10tého večer asi v 10 h. přijeli jsme do měs.
St.Valentin. Ráno 11tého přijíždíme
k hranicím České Republiky (Československé republiky). Bylo asi za
10 min. 6 hod. přejeli jsme hranice,
brzy přijedeme do měs. Budějovic.“
Následuje poznámka v ruštině:
"5й Пражский Т. Г. Масарика
полк 3 я
пулемётная рота
Спачилъ Юзиф"

Užhorod, hlavní město Podkarpatské Rusi, kolem roku 1927.
Byla zde Četnická škola

Zápisky legionáře Josefa Spáčila
jsou dokumentem o životě mladého muže, který odchází na frontu
1. světové války jako příslušník armády Rakouska - Uherska a vrací

Josef Spáčil s rodinou, Polana,
Podkarpatská Rus, 1931 - 1932
se jako voják armády nového státu,
za jehož vznik a uznání bojoval daleko na Sibiři. Vstoupil do armády
státu, který vlastně ani ještě neexistoval, a na jehož uznání se svým
odhodláním, statečností a vírou
v jeho existenci podílel.
První prezident Československé
republiky T. G. Masaryk to v díle
Světová revoluce, vyjádřil těmito slovy: „Jak se formování legií
a jejich účast ve společném boji politicky uznávala a hodnotila, vidět
dobře z deklarace min. Balfoura
(9. srpna 1918): Od samého počátku války československý národ
všemi prostředky, jež byly v jeho
moci, odporoval společnému nepříteli. Čechoslováci vytvořili značnou
armádu, bojující na třech bojištích
a usilující na Rusi a na Sibiři zadržet
německou invasi. …Velká Británie
pokládá Čechoslováky za spojenecký národ a uznává jednotu tří československých armád za armádu spojeneckou a válčící, stojící v pravidelné válce proti Rakousku - Uhersku
a Německu. …Politickou ideu našich
legií stručně vyjádřil francouzský
prezident v zahajovací řeči mírové
konference Pařížské slovy: “Čechoslováci si vydobyli na Sibiři, ve
Francii a v Itálii svého práva na nezávislost.“ (T. G. Masaryk, Světová
revoluce. Za války a ve válce 1914
- 1918. Vydal Čin a Orbis v Praze,
1925, str. 335 - 336.)
František Řezáč
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Kryocentrum Kojetín - první kryocentrum na Hané
Dne 13. března 2013 byl zahájen
provoz v Kryocentru Kojetín - prvním kryocentru na Hané. Toto nově
otevřené pracoviště v budově vedle
Centra žilní chirurgie nabízí moderní léčebný, regenerační a relaxační komplex služeb v péči o zdraví
a tělo. Návštěvníci si mohli prohlédnout formou dne otevřených dveří
jednotlivé prostory a seznámit se
s nabídkou poskytovaných služeb.
Hlavní zájem byl samozřejmě o kryokomoru a celotělovou kryoterapii,
jak se používá a pro jaké návštěvníky je vhodná.

Celotělová kryoterapie
Celotělová kryoterapie je metoda,
při které je lidské tělo vystaveno
extrémně nízké teplotě -110 °C až
-160°C.
Léčení chladem v kryokomoře přináší výborné výsledky při akutní i chronické bolesti a zánětech.
Vzduch je absolutně zbaven vlhkosti. Aktivuje organizmus a pozitivně působí i na celkový zdravotní
stav. Extrémně nízký chlad polária
působí na chladové receptory v pokožce. Tepny v periferii se při krátkodobém vystavení těla do těchto
extrémních teplot masivně stáhnou
(vasokonstrikce) a následně po
opuštění polária roztáhnou (vasodilatace) a několikanásobně se zvýší
prokrvení.
Zrychluje se odplavování škodlivých produktů metabolizmu, urychluje hojení zranění a odstraňuje po-
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zůstatky zánětů. Nervové receptory
snižují reakci na bolest, kterou tělo
po nějakou dobu téměř nepociťuje.
Pro vyvolání tak komplexního efektu medicína nezná jinou metodu
než právě polárium. K dosažení
terapeutického účinku se doporučuje aplikace chladu pod -120° po
dobu 2-3 minut, kdy se povrch těla
a zhruba 1,5 cm podkožních tkání
prochladí na 5 stupňů C.
Kryoterapie by měla být ordinována lékařem a měly by být přesně
zváženy kontraindikace. Kryoterapie se poskytuje 1 - 2x denně, v odůvodněných případech lze vstupovat
i 3x. Minimálně hodinu před a hodinu po kryoterapii nedoporučujeme
žádné silné tělesné popř. sportovní
aktivity. Pokud je nasazena celotělová kryoterapie jako cíl ke zvýšení
sportovního výkonu, je doporučena
tělesná zátěž po terapii.
Nedílnou součástí celotělové kryoterapie je navazující fyzické cvičení
(kineziterapie) v délce 15 - 20 minut,
které slouží k celkovému zahřátí
organismu a posílení terapeutického efektu předchozího podchlazení. Jako ideální formu jsme pro
vás
zvolili
tzv. H.E.A.T.
PROGRAM
absolutní novinku
v
Kojetíně
a velice účinnou aerobní
fyzickou aktivitu.

Vodoléčba
Mezi vodoléčebné procedury patří také vodní masážní procedury,
které mohou mít podobu například
podvodní masáže, vířivé koupele,
perličkové lázně či hydromasáže.
Díky spojení masáže a relativně vysoké teploty vody dochází k výraz-

nému uvolnění svalstva, prokrvení
tkání a urychlení jejich regenerace
a také ke stimulaci látkové výměny.
Uvedené typy vodních masážních
procedur jsou si velmi podobné,
přesto bychom mezi nimi našli několik odlišností. Jedná se především
o způsob rozmístění trysek, u perličkové koupele pak masáž neprobíhá
pomocí vodního proudu, ale vzdušnými bublinkami.
Podvodní masáž
Jedná se o působení vody, kterou
terapeut směřuje pod tlakem, pomocí speciální trysky, na vybrané
svalové skupiny trupu a končetin.
To vede ke svalovému uvolnění,
a tím ke zmírnění bolestí pohybového
systému, dále ke zlepšení prokrvení
kůže a podkoží a zlepšení kloubní
pohyblivosti. Je vhodná u chronických zánětlivých a degenerativních
onemocnění kloubů a páteře, po úrazech, při poruchách prokrvení, k tlumení bolestí a psychické relaxaci.
Účinky:
- podporuje srdeční činnost a krevní
oběh, zlepšuje dýchání,
- pomáhá předcházet bolestem páteře a kloubů,
- příznivě působí při nervovém vyčerpání, stresu a depresích,
- aktivizuje látkovou výměnu,
-podporuje činnost vnitřních orgánů,
- celkově uvolňuje, zpevňuje pokožku a vazivo, odbourává přebytečné
tuky,
- přináší celkové osvěžení a uklidnění.
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Kryocentrum Kojetín - první kryocentrum na Hané
Infrasauna
Infrasauna je dřevěné kabina podobná sauně, která díky infrapanelům
prohřívá lidský organismus. Ideální
je navštívit infrasaunu před sportovní, rehabilitační či regenerační aktivitou, před kosmetickým ošetřením
pleti nebo před pobytem v chladném
prostředí. Pobyt v infrasauně je od
klasického saunování odlišný tím, že
v infrasauně dochází k ohřívání nejen
povrchu těla, ale proniká až do hloubky tkáně a tak se prohřívají všechny
části těla rychleji než při běžném saunování. Doba pobytu v infrasauně se
běžně doporučuje přibližně 20 - 40
minut při teplotách 50 - 60 °C.

Příznivý vliv infrasauny:
- pomáhá od bolesti zad či od menstruačních bolestí,
- zlepšuje stav od artritidy,
- posiluje imunitní systém,
- léčba ekzému a lupénky,
- léčba kvasinkové infekce,
- podporuje krevní oběh,
- pečuje o srdce a podporuje léčbu
vysokého tlaku,
- detoxikuje organismus,
- bojuje proti celulitidě.

dílčích účinků. Výsledkem může být
více místní působení, nebo celkové
působení na organismus.

Masáže
Již v minulosti znali lidé masáž jako
jeden z prostředků léčení a regenerace organismu, při kterém si
člověk jako fyzicky tak i psychicky
odpočinul a zregeneroval se. Dnes
je vliv masáže na lidské tělo již dobře prozkoumán a spolu s dalšími
relaxačními a rehabilitačními prostředky by měla mít nenahraditelné
místo ať už ve sportu nebo v obyčejném životě.
Výsledkem působení masáže je celkový účinek na organismus. Hmaty působí na jednotlivé části těla
a centrální nervový systém podněty
vyhodnocuje a reaguje na ně. Masáž se tak skládá z množství malých

Věříme, že se vám v kryocentrum
zalíbí, a rádi u nás strávíte příjemnou chvíli relaxu a regenerace.
Na vaši návštěvu se těší
Kryocentrum Kojetín
Pavel Matoušek
náměstí Republiky 870
752 01 Kojetín
tel: +420 601 501 661
Po - Pá: 13.00 - 19.00 hodin
www.kryocentrumkojetin.cz

PROCEDURY, KTERÉ KRYOCENTRUM KOJETÍN NABÍZÍ
Kryokomora + pohybová terapie 20 min.
Akční zaváděcí cena (do konce dubna)
1 x vstup		
300 Kč
Permanentka
5 vstupů 1.350 Kč (sleva 10%)
Permanentka
10 vstupů 2.700 Kč (sleva 10%)
Permanentka dvojice 10 vstupů 5.400 Kč (sleva 10%)
Infrasauna
Privátní pronájem ( 1 - 3osoby ) 350Kč
H.E.A.T. / Orbitrek
1 x 60 min.		
Permanentka
5 vstupů
Permanentka
10 vstupů
Whirpool
Jedna osoba 1 x 60 min.
Vstup pro dvě osoby
Privátní pronájem

70/55 Kč
300/250 Kč
600/500 Kč
200 Kč
350 Kč
500 Kč

Perličková koupel (30 min.)
Koupel s podvodní masáží + suchý zábal

200 Kč

Nabízené typy masáží:
Relaxační masáže
- Klasická relaxační masáž - Sportovní masáž - Masáž
lávovými kameny - Havajská masáž
Rehabilitační masáže
- Sportovní masáž - Dornova metoda - Breussova masáž - Lymfotaping - Kineziotaping
Detoxikační masáže
- Manuální lymfodrenáž - Medová masáž - Přístrojová
lymfodrenáž
Beauty masáže
- Masáž lávovými kameny - Masáž obličeje lávovými
kameny - Masáž proti celulitidě a formování postavy ozónový zábal

11

Kojetínský zpravodaj

4/13

Kryocentrum Kojetín
Ceník poskytovaných masáží
Klasická masáž
Šíje
Šíje, záda
Šije,záda, hýždě,dolní končetiny
Záda, hýždě, dolní končetiny
Horní končetiny
Dolní končetiny
Celková masáž

Cena

110 Kč
300 Kč
450 Kč
350 Kč
200 Kč
200 Kč
600 Kč

Havajská masáž
Záda, šíje
Záda, šíje,DKK (zezadu)
Celková masáž

Doba trvání

Cena

60 min.
90 min.
120 min.

350 Kč
500 Kč
650 Kč

Masáž lávovými kameny
Obličej
Záda, šíje
Záda, šíje,DKK (zezadu)
Celková masáž

Doba trvání

Cena

30 min.
60 min.
90 min.
120 min.

300 Kč
450 Kč
600 Kč
750 Kč

Masáže
Dornova metoda + breussova masáž
Breussova masáž
Medová masáž
Masáž proti celulitidě + ozónový zábal

Cena

450 Kč
300 Kč
450 Kč
450 Kč

Manuální lymfodrenáže
DKK, bedra
Krk, hrudník,HKK
Krk, hrudník,HKK,záda
Krk, hrudník,HKK,DKK
Celková masáž

550 Kč
450 Kč
550 Kč
650 Kč
850 Kč

Přístrojová lymfodrenáž
Jedna procedura
Deset procedur

300 Kč
2700 Kč

Cena

Cena

Možné i jiné varianty - dle domluvy!
Možnost zakoupení dárkového poukazu!

Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Zima se jen těžko loučí, ale první
jarní sluníčko přináší všem lepší
náladu. Březen byl v mateřské škole opět velmi rušný a pestrý. Děti ze
třídy Pastelek, Rybiček, Žabiček
a Berušek se definitivně rozloučily
se zimou vynesením Morany. Tak
doufáme, že jaro konečně vyhraje
nad zimou!
Ve středu 13. března 2013 děti
z obou mateřských škol zhlédly
v rámci Divadelního Kojetína 2013
pohádku „Bubáci a Hastrmani“
v podání Hoffmannova divadla
Uherské Hradiště.
Nenudili jsme se ani ve třídách, protože jsme se chystali na den otevřených dveří. S prvními jarními dny se
školičky převlékly do jarní výzdoby
a tak se dveře obou mateřských
škol pro naše příznivce otevřely
dne 21. března 2013.
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Ve třídě Pastelek byla připravena výtvarná dílna, kde si malí návštěvníci za pomoci svých rodičů
a učitelek mohli vyrobit malé překvapení. Vyzkoušeli si různé výtvarné techniky - nalepování korálků
pro princeznu, zdobení papírových
vajíček, obkreslování šablon zvířat
atd. V 10 hodin pak zahrály učitelky
v obou mateřských školách budoucím předškoláčkům maňáskovou
pohádku. Přítomné děti si na rozloučenou odnesly malý dárek, který
si pro ně připravili starší kamarádi

za pomoci svých učitelek.
Na konci března jsme ukončili po
třech měsících saunování v rehabilitačním středisku na poliklinice.
Tato spolupráce je již tradiční, děti
navštěvují saunu rády a tato naše
aktivita má prokazatelný vliv na
snížení nemocnosti dětí. Všem
pracovníkům rehabilitace patří velké poděkování za odborný přístup
a za příjemné a milé prostředí. Těšíme se na další spolupráci!
Ve dnech 26. a 27. března 2013
navštívila nejmladší děti v obou
mateřských školách Marie Ryšavá
z Městské knihovny MěKS Kojetín.
Již poněkolikáté zábavnou formou
seznámila děti s dětskou literaturou,
jejich autory a připomněla i blížící
se Velikonoce, velikonoční tradice
a zvyky. Děkujeme Marii Ryšavé za
dlouholetou spolupráci a věříme, že
i po jejím odchodu z knihovny budeme pokračovat s podobným programem a knihovnickými lekcemi.
Ve čtvrtek 28. března 2013 proběhl v naší mateřské škole zápis
do mateřské školy pro děti, které
nastoupí do MŠ od září 2013 nebo
v průběhu školního roku 2013/2014.
Všichni, kteří se dostavili k zápisu,
měli možnost prohlédnout si jarní
výstavu, dále se zapojit ve výtvarné dílně a po zapsání svého dítěte
do mateřské školy si odnesli malé
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Mateřská škola Kojetín
dárečky. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru.
A co nás čeká v dubnu? Těšíme se
na hudební pořad u nás v MŠ v podání Hudebního divadla Brno, ale
hlavně na to, že si konečně po dlouhé zimě budeme zase hrát na obou
školních zahradách.
Vynášení Morany

vedení MŠ Kojetín

Základní škola nám. Míru Kojetín
Lyžařský
a snowboardový kurz
Ve dnech 4. - 8. března 2013 se
v Kunčicích pod Králickým Sněžní-

kem uskutečnil lyžařský a snowboardový kurz.
Krásné a nezapomenutelné chvíle
prožili žáci 7., 8. a 9. ročníku ZŠ náměstí Míru. Ostatně, posuďte sami:
„Nejlepší lyžák, co jsme zažili.“
„Dobře jsme se bavili, skvěle jsme
si to užili.“
„Stavěli jsme sněhuláky a nebyly
žádné mraky.“
„Jedna velká nehoda (zlomená ruka),
pádů bylo moc,
jinak pohoda,
díky za pomoc.
Moc jsme si vše užili,
byla velká sranda,

na svahu jsme plužili,
jsme jedna velká banda.
Děkujeme!“
Účastníci „lyžáku“
P.S. od učitelů: Díky patří i všem žákům, byli prostě super.

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Veselá paleta
Organizátorem výtvarné soutěže
Veselá paleta byla školní družina
Základní školy Svatopluka Čecha
v Kojetíně.
Začátkem března jsme vyhodnotili
již 7. ročník této výtvarné soutěže.
Soutěže se účastnily školní družiny
ze škol Mikroregionu Střední Haná.
Téma letošního ročníku znělo: „Roboti“. Všechny práce byly velmi
zdařilé a nápadité. Moc děkuji všem
zúčastněným školním družinám za
jejich nápaditost a kreativitu.

Konečné pořadí je následující:
1. místo: ŠD Měrovice nad Hanou
a ŠD při ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín se svými kolektivními pracemi,
2. místo: práce žáků z Křenovic,
3. místo: Petr Dynžík, žák Školní
družiny ze ZŠ nám. Míru Kojetín,
4. a 5. místo: ŠD Lobodice a Němčice nad Hanou.
Těšíme se na další ročník a opět
doufáme v hojnou účast.
Alice Stonová
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Základní škola Sladovní Kojetín
Barevný den
Každoročně probíhá na naší škole
projekt nazvaný Barevný den. Žáci
se seznamují s rozmanitostí kultur,
tradic a hodnot minoritní a majoritní společnosti. Tento projekt vede

děti k chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti. Specifickou
formou napomáhá k řešení vztahů
ve škole i vztahů mezi školou a rodinou.
Probíhá ve dvou fázích: přípravné
období a vlastní projektový den.
V přípravném období si každá tří-

da vybrala jednu rasu, vyhledávala
a zpracovávala informace o charakteristických znacích, o kultuře, zvycích a hodnotách. Uvařili a ochutnali jídlo z její tradiční kuchyně. Připravili si plakátovou prezentaci pro
ostatní třídy.
Během vlastního projektového dne,
který proběhl 4. března 2013 pak
žáci prezentovali své poznatky před
ostatními, na chodbě školy.
Cílem našeho projektu je odstranit
předsudky vůči různým rasám, vytvářet podmínky pro vzájemné respektování, společné aktivity, spolupráci a nekonfliktní život v multikulturní společnosti.
Radka Dufková

Stolní tenis
Dne 5. března 2013 se uskutečnilo na
naší škole již tradiční Okresní kolo ve
stolním tenise žáků speciálních škol.
Zúčastnila se ho čtyřčlenná družstva
z Hranic, Lipníku n. B., Přerova a Kojetína. V tomto turnaji dosahovali naši
žáci v minulých letech vždy velmi
dobrých výsledků. Nebylo tomu jinak

Hygiena
a hygienické návyky
Dodržování správných hygienických návyků podporuje prevenci
nemocí, pomáhá zdraví i sociálnímu styku.
V naší škole vedeme děti ke zdra-
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ani v letošním ročníku.
Konkurence protihráčů byla silná,
zápasy vyrovnané. Přesto se našim
chlapcům, po skvělých výkonech,
podařilo vybojovat v soutěži družstev
první místo a v soutěži jednotlivců
krásné druhé a čtvrté místo.
Výsledková listina:
Družstva:
1. Kojetín,
2. Přerov,
3. Lipník nad Bečvou ,
4. Hranice,
Jednotlivci:
1. Nikolas Mirga (Přerov),
2. Miroslav Hlaváč (Kojetín),
3. Adrian Ferenc (Lipník nad Bečvou),
4. Karel Kozler (Kojetín).
Všem našim hráčům blahopřejeme
k dosaženým sportovním úspěchům, děkujeme jim za vzornou

reprezentaci školy i města a držíme palce pro nastávající sportovní
období.
Pavla Stiborková

vému životnímu stylu. Pěstujeme
a upevňujeme u nich hygienické
a kulturní návyky, které je budou
provázet po celý život. Důraz klademe na vštěpování základních návyků, jako jsou čistota těla a oděvu,
používání kapesníku, mytí rukou,
používání toaletního papíru a splachování WC. Učíme děti udržovat
pořádek na lavici, ve třídě, uklízet
pomůcky, mít radost z upraveného
prostředí, správně stolovat. Cílem
našeho snažení je, aby užívaly těchto dovedností v běžném životě.
Z tohoto důvodu zařazujeme do výuky projektové vyučování na téma
"Hygiena a hygienické návyky".
V něm žáci prvního stupně společně vytvořili k tomuto tématu myšlen-

kovou mapu, pantomimicky ztvárnili
některé činnosti samoobslužných
aktivit (čištění zubů, mytí rukou, česání vlasů…) a naučili se říkanku
na téma zdraví.
Žáci druhého stupně vyhledávali na
internetu informace týkající se zdraví a hygieny v období dospívání
a společně pak sestavili „Hygienické desatero“, podle něhož se chtějí
řídit.
V následné diskusi došlo i na témata týkající se důsledků zanedbávání
osobní hygieny.
Projektové vyučování jsme zakončili zamyšlením nad citátem George
Coevoeta: „Budete-li dobře pečovat
o své tělo, vydrží vám po celý život.“
Pavla Stiborková
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Gymnázium Kojetín
„Chcete spravedlnost?
Jděte do kostela,
a ne k soudu.“
Tento výrok s mírnou nadsázkou
vyřkl dne 18. března 2013 na kojetínském gymnáziu vysokoškolský
pedagog, právník, ale především
český politik Zdeněk Koudelka,
když vedl s našimi studenty besedu na téma "Právo, spravedlnost,
právní stát". V jeho poutavé přednášce obohacené mnoha příklady
shledali studenti několikero zajímavých poznatků, tudíž beseda
svůj účel rozhodně splnila.
Studenti posledních dvou ročníků se např. dozvěděli, že právo
a spravedlnost se v právním státě

dotýkají jen úzce a že tedy nemusí jít vždy stejnou cestou; následně jim bylo vysvětleno, proč to
tak musí být. Přednášku zpestřily
i skutečné příběhy ze života, týkající se právní praxe, a také příklady,
kdy je přirozené právo v rozporu
s psanými normami.
Zdeněk Koudelka je díky Lidovým novinám spojován i s pří-

Rozhovor
s Nikol Pechovou

v zimě autobusem a vlakem. Většinou přímo ze školy a domů do
Chropyně se vracím večer.

Nikol je žákyní kvarty víceletého
studia, má různé záliby a reprezentuje školu v soutěžích. Když
jsme chtěly rozhovor udělat, dozvěděly jsme se, že už zase soutěží na další olympiádě. Tak jsme
si ji našly po víkendu v plné síle
a s připravenými otázkami.

Co tě vedlo k účasti v Olympiádě
z českého jazyka a jak ses umístila?
Paní učitelka mi řekla, že nemám
na vybranou. Ve školním kole jsem
byla první a mým největším úspěchem je 2. místo v kole okresním
z 39 zúčastněných a postup do
kraje.

Jaké máš koníčky a co ráda děláš ve svém volném čase?
Ráda jezdím na koni a také ráda
trávím čas se svým psem, se kterým dělám kynologii. Ve svém volném čase se taky ráda věnuji svým
přátelům, chodím do ZUŠ zpívat
a hrát na kytaru, jezdím do Polkovic na koně.
Jak jsi přišla k jezdectví a kolik
času této zálibě věnuješ?
Ve 4. třídě začala jezdit kamarádka, a tak jsem začala taky. V Polkovicích trávím hlavně v létě celé
odpoledne. Jezdím tam na kole,

Co říkáš na svůj výsledek? Byla
olympiáda těžká?
Rozhodně jsem nečekala tak dobré umístění. Nemyslela jsem si,
že budu poslední, ale čekala jsem
takový zlatý střed. Úkoly byly různě těžké, jak která část. Například
slohová práce mi žádný problém
nedělala, jazykové rozbory taky ne.
Ale pak jsme měli vysvětlovat pojmy, u kterých jsem vůbec nevěděla,
co mám napsat, např. láry fáry.
Chtěla by ses zúčastnit jiné
olympiády než z ČJ nebo se už
na další chystáš?
V pátek jsem byla na Zeměpisné
olympiádě, která se konala v Přerově a byla rozhodně těžší. V pátek mě čeká Matematický klokan
u nás na škole.
Chystáš se odejít z gymnázia,
nebo budeš dál reprezentovat
naši školu?

pravou amnestie, již vyhlásil náš
bývalý prezident Václav Klaus.
K tomuto bodu se pan Koudelka
s úsměvem vyjádřil se slovy: „Také
mne to zaujalo, když jsem si to ono
ráno přečetl v novinách.“
Klára Ligurská,
septima GKJ

Chtěla jsem jít na Open Gate, což
je soukromá jazyková škola v Praze. Ale po třech týdnech, kdy jsme
měli vyřešené termíny zkoušek, mi
napsali, že je „přestup nemožný“
kvůli tomu, že se neučím druhý
jazyk. Takže zůstávám na gymnáziu.
To Tě asi nepotěšilo, ale my
jsme rádi, že u nás zůstáváš. Děkujeme Ti za rozhovor a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Adéla Zaoralová
a Kateřina Domanská
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DDM Kojetín informuje
Akce, které jste mohli navštívit
Karneval na lyžích
Poslední lyžařský zájezd, který byl
2. března 2013, se nesl v závodním a karnevalovém duchu. Dopoledne patřilo závodům ve slalomu.
Závodníci byli rozděleni do několika
kategorií. Svůj um mezi slalomovými tyčemi předváděli dospělí i děti.
Po krátkém odpočinku a občerstvení se to začalo hemžit na svahu růz-

nými postavami. Proběhl rej masek
a společná elegantní jízda, kterou
vedla královna. Na závěr dne byly
vyhlášeny výsledky závodů i nejoriginálnější masky. Celý program se
povedl díky našim skvělým instruktorům, dobrovolníkům a rodinnému
zázemí ve Ski areálu Kareš. Jako
bonus bylo celodenní slunečné počasí, které nabilo každého účastníka
pohodou.
-az-

Vystoupení našich
zájmových kroužků
ve Stříbrnicích
Folklorní zájmový kroužek Sluníčko a Zpívánky vystoupili 9. března
2013 na oslavách k Mezinárodnímu
dni žen ve Stříbrnicích. Malí zpěváci
a tanečníci potěšili srdce a rozzářili
úsměvy všech maminek a babiček.
Vystoupení si jim velice povedlo,

za což patří dík jejich vedoucím
Sluníčka Haně Dvouleté i Katce

Krčmařové a za zpívánky Kateřině
Hrouzové.
-az-

Lyžování v Krkonoších
Během jarních prázdnin jsme uspořádali zájezd do Vysokého nad Jizerou, kde máme již vybudováno
také své zázemí. Během čtyřdenního lyžování si děti mohly užít i jiné
atrakce jako snowtubing, jízdu na
sněžném skútru, nebo se prohánět
se psím spřežením. Zpestřením
byly i závody po staru v retro oblečení a na dřevěných starých lyžích,
kde místní soutěžili v různých disciplínách. Během těchto čtyř dnů
si zábavu našel každý a spokojené
byly jak děti, tak i rodiče.
-az-

Keramické výukové programy pro mateřské školy

Ve dnech 5. a 11. března 2013 děti z Pastelek a Rybiček vyráběly krásné
jarní dekorace.
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Fotky z akcí DDM Kojetín najdete na: http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/
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DDM Kojetín informuje
Připravujeme...
„Páteční podvečery
s keramikou“
- kurz pro mládež a dospělé
- přijďte si vyrobit dekoraci
z keramické hlíny
a příjemně prožít čas
od 17 do 19 hodin
v keramické dílně DDM Kojetín
6. dubna 2013
Jarní turnaj ve florbale
přátelské utkání
DDM Kojetín - DDM Hranice
10. dubna 2013
Jarní karaoke show
na DDM Kojetín
od 16.30 do 18.30 hodin
pro děti od 3. třídy základních škol
13. dubna 2013
„ Pleteme z pedigu “
- v sobotním dopoledni
od 8 do 12 hodin
si můžete zhotovit podnos,
misku nebo obal na květináč,
- počet míst omezen,
nutno přihlásit se předem,
- rozhoduje datum přihlášení
a uhrazení kurzovného.

23. dubna 2013
Zlatý list
- okresní kolo celostátní
přírodovědně-ekologické soutěže
24. dubna 2013
25. dubna 2013
Den Země
- pro 1. - 4. třídu základních škol
- připraven je program,
který je směřován na oblast
přírodovědy, prvouky a vlastivědy,
- děti budou plnit otázky
v pětičlenných družstvech
a správné odpovědi budou
zapisovány do startovacích
průkazů.
28. června - 7. července 2013
Itálie - Gargáno
(Villaggio San pablo)
- letní zahraniční pobyt
pro rodiče s dětmi
Bližší informace
o všech připravovaných akcích:
DDM Kojetín
Svatopluka Čecha 586,
telefon: 581 762 498

Léto s Domečkem
29. 6. - 6. 7. 2013
Rybářský tábor Cyprinus Carpio
Pálava
8. 7. - 12. 7. 2013
„Pohádkové prázdniny“
příměstský tábor
14. 7. - 26. 7. 2013
„Nejdecká akademie“
letní pobytový tábor - Nejdek
29. 7. - 2. 8. 2013
„Po stopách profesora Zichyho“
příměstský tábor
4. 8. - 10. 8. 2013
„Smím prosit“
taneční pobytový tábor - Rovná
19. 8. - 23. 8. 2013
„Pirátská dobrodružství“
příměstský tábor
25. 8. - 30. 8. 2013
„Soptík a jeho lumpárny“
pobytový tábor pro mladé hasiče
Nejdek
Více informací
na DDM Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín
Z akcí, které se konaly
Čtenář roku 2012
V rámci „Března - měsíce čtenářů“
vyhodnotila knihovna v dětském
oddělení soutěž „O nejpilnějšího
čtenáře roku 2012“ do 15 let. Z této
soutěže vzešli čtyři jednoznační
vítězové s počtem půjčených knih
za loňský rok výrazně vyšším než
všichni ostatní čtenáři tohoto oddělení.
Jsou to tito čtenáři:
- Mikuláš Hromádka z 2.A ZŠ nám.
Míru Kojetín,
- Vojtěch Kolmačka ze 3.A ZŠ
nám. Míru Kojetín,
- Lucie Grygarová z kvarty Gymnázia Kojetín,
- Kristýna Hromádková z 8. třídy
Církevní ZŠ Kroměříž.
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim, aby je knihy provázely
a oslovovaly nejenom v dětství, ale
po celý život!

Lekce informační
výchovy

členění beletrie podle abecedy
a věkových skupin, členění naučné
literatury podle různých oborů.

V průběhu měsíce března proběhly
také další lekce informační výchovy - tentokrát pro 3. třídy základních
škol. Smyslem těchto akcí bylo a je
rozvíjení návyku pravidelné četby
a návštěv knihovny, postupné vypěstování dovednosti samostatného výběru knih podle příslušného
značení, hlavní náplní pak rozlišování beletrie a naučné literatury,
Tradičně velmi milá byla setkání
s těmi nejmenšími „čtenáři“ při besedách „Strašibraši“ v mladších odděleních mateřských škol v Kojetíně - uskutečnilo se jich celkem pět.
Spisovatelka Marcella Dostálová
nakonec do Kojetína nepřijela - pro
vážné onemocnění musely být besedy s ní zatím odloženy.
div
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Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje na duben
Výtvarná soutěž pro čtenáře
dětského oddělení
„O nej čarodějnici“
- výstavka nejlepších
prací a také
pohádkových knih
s touto tématikou
Lekce informační výchovy
pro 4. třídy základních škol

Besedy k měsíci lesů
„Čtvrtocásek“
na základě prožitých příběhů
zoologa Dobromila Líma
- pro 5. třídy základních škol
„Historie počítačového hraní“
- besedy s šéfredaktorem časopisu
ABC Zdeňkem Ležákem
- pro 6. a 7. třídy základních škol

středa 17. dubna
ve 14.00 hodin
„Humor je kořením života“
- beseda o vybraných knihách
Zdeny Frýbové
ve Víceúčelové klubovně
Centra sociálních služeb Kojetín
„Co k čemu patří“
- soutěž pro starší dětské čtenáře

Z kulturních akcí
Dětský karneval
Již pošesté Městské kulturní středisko Kojetín uspořádalo tradiční
březnový Dětský karneval tentokrát
na téma „Ať žijí pohádky“. V neděli 3. března 2013 se do kojetínské
Sokolovny vypravilo přes třista dětí
v doprovodu svých rodičů i prarodičů, což nám, pořadatelům, udě-

lalo velkou radost. O odpoledne
plné zábavy, tanečků, písniček, her
a soutěží se postarali Radim
a Hadička z Divadla Koráb z Brna.
V čele velkolepého reje masek
se objevil i drak - pojídač míčků.
Pro děti bylo připraveno deset stanovišť ve vestibulu, kde hádaly
a vyplňovaly hrací kartičky, za které
dostávaly sladkosti. Nechyběly ba-

lónky, bohaté občerstvení, krásné
ceny, sladké odměny, cukrová vata
a malování na obličej. Všechny děti
odcházely domů spokojené a karnevalově vydováděné.
Fotografie z karnevalu naleznete:
http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Detsky_
karneval_Kojetin_2013_3.3.2013
-svah-

Divadelní Kojetín 2013
Divadelní Kojetín 2013
skončil
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Dvacátý první ročník Přehlídky
amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2013 vstoupil
již do divadelní historie. Ve dnech
13. - 17. března 2013 se na kojetínském jevišti odehrálo dvanáct divadelních představení, z nichž šest
bylo soutěžních. Přehlídku pořádalo

Městské kulturní středisko Kojetín
a Město Kojetín za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Milovníci divadla, přátelé „Thálie“,
jak s oblibou oslovuje diváky předseda odborné poroty Vít Závodský,
kteří navštěvovali od středy do neděle sál kojetínské Sokolovny, si
opravdu mohli vybírat. Ve středu
a v pátek dopoledne se hrálo pro
děti z mateřských škol, pro žáky
základních škol i pro studenty gym-

názia. Od 14. března do neděle
17. března byla dopolední, odpolední a večerní představení více
zacílena (nejen) na dospělého diváka. Viděli jsme komedii, absurdní
komedii, činohru, drama. Některé
inscenace byly průměrné, některé
vynikající. Každá inscenace si však
zaslouží ocenění, především proto,
že ukázala obětavost herců, jejich
zaujatost pro amatérské divadlo
a snahu diváka nejen pobavit, ale
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také předat mu určitou myšlenku.
Všechny nás oslovilo drama F. G.
Lorcy Pláňka, v podání Divadelního spolku Haná při MKS Vyškov
a uchvátila nás Legenda o Kytici
(K. J. Erben) v předvedení Nezávislého divadelního spolku Staré Město. Tyto inscenace se také právem
umístily na 1. a 2. místě s doporučením na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla Volyně
2013 (Vyškov) a na Celostátní přehlídku 56. Wolkrův Prostějov 2013
(Staré Město). Třetím místem (bez
doporučení) byl oceněn DS Hanácká scéna MěKS Kojetín.
Je třeba se také zmínit o divácích,
pro které soubory hrají, a kteří jsou
nedílnou částí divadelní přehlídky.
Vždyť bez nich by nebylo pro koho
hrát. Také letos kojetínský divadelní divák nezklamal! I když sál Sokolovny nebyl tak zaplněn jako při
minulých ročnících, přece jen herci
opět říkali „hrálo se nám dobře, bylo
cítit odezvu a potlesk při představení povzbuzoval.“

Divadelní přehlídka byla provázena doprovodnými akcemi, mezi
které bezpochyby již tradičně patří Kojetínský divadelní seminář
se třemi hodnotnými přednáškami
a 5. divadelní candrbál. Ani letos
nechyběl festivalový zpravodaj, oblíbený „Divadelní Koječák“, který
pravidelní návštěvníci s netrpělivostí
očekávali. (Redakční rada sice uvádí rok vydání, číslo, ale opomenula
uvádět také ročník. Vychází již Divadelní Koječák čtvrtý, nebo pátý
rok?) Tomuto kulturně - kriticko - satiricko - rozborovému občasnému
deníku bychom mohli po letošních
inovacích ještě přidat přívlastek
humoristický. „Frky stréca Milana“
nebylo možno přehlédnout a nepřečíst si je. Divadelní Koječák byl
svěžím doplňkem festivalových dnů
a redakční rada složena z bývalých
i stávajících studentů gymnázia, za
přispění pracovníků MěKS, zaslouží
ocenění.
Slavnostní zahájení Divadelního
Kojetína 2013 bylo uvedeno opti-

misticky laděným koncertem pěveckého souboru Cantas Kojetín. Závěr
divadelní přehlídky byl pak tvořen
vyhlášením výsledků. Také ten byl
letos inovován. Po vyhlášení vítězů,
předání čestných uznání, diplomů
a všech cen vyzvali Hana Svačinová, ředitelka MěKS Kojetín,
a starosta Města Kojetín Jiří Šírek
všechny oceněné, všechny zástupce souborů, porotu, pracovníky
MěKS Kojetín, kteří neúnavně zajišťovali bezchybný průběh přehlídky, i
přítomné diváky na jeviště, kde bylo
připraveno občerstvení. Byla to neobvyklá slavnostní závěrečná tečka
za Divadelním Kojetínem 2013.
Do dalšího ročníku, již dvacátého druhého, přejeme Divadelnímu Kojetínu
hodně divadelních souborů, spolků,
společností, které by předvedly kvalitní inscenace. K tomu je třeba si přát,
aby amatérské divadlo mělo v našich
městech a vesnicích ochotné a obětavé herce a nadšené diváky.
Nashledanou na Divadelním Kojetíně 2014.
František Řezáč

Výsledky Divadelního
Kojetína 2013

- 2. místo
Doporučení na 56. celostátní přehlídku
uměleckého
přednesu
a divadla poezie Wolkrův Prostějov
2013:
NEZÁVISLÝ DIVADELNÍ SOUBOR
STARÉ MĚSTO
za inscenaci Karla Jaromíra Erbena Legenda o Kytici,

- Ondřej VAŠÍČEK za roli Juana
v inscenaci hry Pláňka,
- Radek BAŠTINEC za roli Bernarda v inscenaci hry Modré z nebe,
- Michal MAŤO za roli Roberta v inscenaci hry Modré z nebe,
- Bára HUBÍKOVÁ za vynikající
práci se scénickým obrazem v inscenaci Legenda o Kytici.

- 3. místo - bez doporučení
DIVADELNÍ SOUBOR HANÁCKÁ
SCÉNA MĚKS KOJETÍN za inscenaci hry Marca Camolettiho Modré z nebe.

Odborná porota pracovala ve
složení:
- Vít Závodský z Brna - předseda,
- Petra Kohutová z Karlových Varů
a Akram Staněk z Prahy - členové.

Čas se naplnil a divadelní týden
v Kojetíně, který jsme prožili s divadelníky z různých moravských měst,
byl v neděli 17. března ukončen.
Týden plný divadla, které nám
ochotníci ochotně předvedli v našem městě byl náročný, ale stál
rozhodně za to prožít ho společně
s nimi.
Od středečního rána do nedělního
odpoledne se v Kojetíně představilo deset divadelních souborů. Letos lektorský sbor festivalu hodnotil inscenace her šesti divadelních
spolků, udělil několik individuálních
ocenění a také, doporučil dva souboru dále k postupu.
- 1. místo - vítězná inscenace
Doporučení na 22. celostátní přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla 2. Divadelní
Piknik Volyně 2013:
DIVADELNÍ SPOLEK HANÁ PŘI
MKS VYŠKOV za inscenaci hry
Federica Garcii Lorcy Pláňka,

Individuální ocenění:
ČESTNÁ UZNÁNÍ:
- Lenka SASÍNOVÁ za roli Luisy
v inscenaci hry Divadlo bez zvířat,
- Ilona VYBÍRALOVÁ za roli Christelle v inscenaci hry Švagřičky,
- Katka VACKOVÁ za roli Natalie
v inscenaci hry Švagřičky,
- inscenace MODRÉ Z NEBE za
pokrok dosažený od posledního
mezipřistání.
DIPLOMY:
- Roman ŠVEHLÍK za dramaturgickou volbu hry Divadlo bez zvířat,
- Tomáš DORAZIL ml. za režii inscenace hry Pláňka,

Tradiční slova díků za Divadelní
Kojetín patří:
- zúčastněným divadelním souborům, bez kterých by se přehlídka
v Kojetíně neuskutečnila,
- všem věrným divákům, kteří podpořili účastí festival,
- lektorům odborné poroty za jejich
nelehkou práci i lektorům divadelního semináře,
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- reportérům Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou, kteří vydali šest čísel,
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- dále děkujeme všem, kteří se
jakkoli, čímkoli, s kýmkoli, kdykoli
a kdekoli podíleli na zdárném a bezproblémovém chodu kojetínského
festivalu.
Velké poděkování si zaslouží kolektiv pracovníků Městského kulturního střediska Kojetín
- Kateřina Krčmařová, Jana Nováková, Milan Zahradník, Pavlína Dvořáková, Monika Nováková

a mistr zvuku a světel Honza Raclavský - tento tým perfektně zvládl
a absolvoval celý festivalový týden
od rána do večera, od večera do
rána ke spokojenosti všech. Ze srdce jim děkuji a jsem ráda, že jsou to
lidi na správném místě!
Přeji Kojetínu, aby i nadále zůstal
městem divadla a těšil se větší
divácké podpoře.
-svahfoto: J. Večeřová

13. března 2013 - Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště: Bubáci a Hastrmani (nesoutěžní divadelní pohádka)

13. března 2013 - Slavnostní zahájení 21. ročníku Divadelního Kojetína 2013

13. března 2013 - DS Smotaná hadice Křenovice: Křenovické mlýny (nesoutěžní komedie)

14. března 2013 - Divadlo Brod Uherský Brod: Divadlo bez zvířat (1. soutěžní komedie)
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15. března 2013 - Divadlo Tramtarie Olomouc: Poslední případ Sherlocka Holmese (nesoutěžní komedie)

15. března 2013 - Ochotnický spolek Koryčany: Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme (2. soutěžní komedie)

15. března 2013 - DS Haná při MKS Vyškov: Pláňka (3. soutěžní drama) - vítěz Divadelního Kojetína 2013

16. března 2013 - DS Hanácká scéna MěKS Kojetín: Modré z nebe (4. soutěžní komedie) - 3. místo

16. března 2013 - Dobrovolné divadlo Tovačovské: Komedie o zkrocení (5. soutěžní komedie)
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sobota 16. března 2013 - Nezávislý divadelní sp. Staré Město: Legenda o Kytici (6. soutěžní činohra) - 2. místo

17. března 2013 - Divadelní spolek Na štaci Němčice n. H.: Žena v trysku století (nesoutěžní komedie)

14. - 16. března - Kojetínský divadelní seminář (přednáška o herectví, režii a scénografii)

17. března 2013 - Slavnostní vyhlášení výsledků

17. března 2013 - Slavnostní ukončení Divadelního Kojetína 2013
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Chvála
Divadelního Koječáka
Výše uvedený titul by se dal za jistých okolností vysvětlit jako vyjádření obdivu návštěvníkům přehlídky
Divadelní Kojetín 2013. I to by mohlo přicházet v úvahu. Návštěvnost
by sice co do kvantity mohla být jistě
lepší, ale zaplnit sály v dnešní době
menšího zájmu o živou kulturu je
nadlidský úkol. Kvalita návštěvníků,
co se týče vnímavosti, ocenění působivých výkonů i případné tolerance vůči drobným nedostatkům vše
jistě nahradila.
Chvála v nadpisu uvedená směřuje
ale spíše k aktivitě, která přehlídku
amatérských souborů pravidelně

doprovází, a tou je bulletin, deník,
časopis, či jak to nejlépe nazvat, Divadelní Koječák. Parta lidí, většinou
studentů, vytváří něco, bez čeho by
kojetínské divadelní dny nebyly tím,
čím jsou. Je třeba ocenit invenci,
smysl pro humor, recesi a mystifikaci, zábavu, ale i snahu podrobně
informovat o dění, zprostředkovat
atmosféru, přitáhnout pozornost
i těch, kteří do divadla zavítají náhodně, a přimět je k zájmu o dění
kolem divadla. Na stránkách zpravodaje lze samozřejmě nalézt i seriózní vyjádření porotců, recenze
divadelních her, rozhovory s diváky
i herci a mnoho jiných informací.
Chci touto cestou vyjádřit obdiv
a poděkování celému týmu, který se
na přípravě Divadelního Koječáka

podílel, protože jde o nepředstavitelně časově náročnou práci, která trvá
často až do pozdních ranních hodin.
To si nezasvěcený čtenář možná ani
neuvědomí. A jsem rád, že se do
tvorby časopisu zapojují naši současní, ale i bývalí žáci kojetínského
gymnázia. Za všechny si veřejné poděkování zaslouží bezesporu hlava
celého projektu, kterou je Hanka Hásová. Věřím, že i příští rok se podaří
v tomto díle pokračovat, a přeji hodně nápadů, sil a energie i do jiných
s kulturou souvisejících činností.
Dělají totiž dobré jméno městu, ale
i Gymnáziu Kojetín.
P.S. Všech šest ranních čísel Divadelního Koječáka lze dohledat na
stránkách www.kojetin.cz/meks.
Miroslav Matějček

Divadelní Koječák 2013
Milí divadelní Koječáci,
letošní dvacátý první ročník Divadelního Kojetína a souběžně s ním
čtvrtý ročník časopisu Divadelní
Koječák jsou již kompletní. Bylo to
jako vždy psychicky a fyzicky přímo
zdrcující, ale přitom skoro až (dámy
prominou) masochisticky příjemné.
No, co si budeme povídat! Všichni
dobře víme, jaké to je, když se kolem nás celý den shromažďují lidé
svobodomyslného ducha, nezištně
pracující na společné věci, jejímž
hlavním cílem je vnitřní obohacení
publika nebo jakékoliv jiné skupiny
jedinců lačných po pravdě, lásce
a poznání. Pocity z toho pramenící
se nedají shrnout jinak než zvoláním „Kam se hrabe Bitner!“, jak by
řekl český (divadelní) génius Jára
Cimrman. Do takového prostředí
Múzy přicházejí samy a většinou
nebývá třeba lákat je na kus žvance (i když například takovou dobře

propečenou chobotničkou by jistě
nepohrdly; jídlu totiž holduje téměř
100% veškeré populace včetně
současných i antických božstev,
což jsme letos statisticky vypočítali
na závěrečném divadelním rautu).
V tomto inspiračním proudu se letos
redakce vezla ve složení: Jakub Šírek (starý Koječák), Anna Mišurcová
a Miloslava Jelonková (nové posily
až z našeho hlavního města Brna),
hanácký vlastenec stréc Milan Zahradník, dobrý rodák pocházející
z malé, ale turisticky významné destinace Bezměrov; a dále nepostradatelná Hana Svača Svačinová,
která údajně jediná vládne jakémusi Indyzajnu. Naše oblíbené Gymnázium Kojetín letos kvalitně reprezentovali Davidové - Hás a Dvořák
- kteří se snažili být produktivní
i v čase mimo svůj školní rozvrh. Zároveň děkujeme všem pravidelným
i náhodným přispěvatelům a těm,
kdo nám poskytli rozhovor nebo

jsme si jejich odpovědi vymysleli.
Na závěr bychom se chtěli upřímně omluvit všem čtenářům, že do
našeho deníku z kojetínské divadelní přehlídky píšeme i věci, které
se netýkají výhradně jen divadla.
Z toho vyplývá jedna nepříjemná skutečnost, a to že asi nejsme
odborný teatrologický časopis.
Moc jsme chtěli, ale člověk by se
možná neměl do odbornosti nutit.
Omlouváme se tedy čtenářům za
své neodpovídající vzdělání, které
musíme nahrazovat nahodilým zaměřením na kulturu a všeobecné
dění ve společnosti, jež obyčejně
bývá divadlem reflektováno. A teď
jedno pozitivní výstupové moudro
z letošní edice Koječáka: „Když jsou
lidi nespokojení, tak si na vás každý
stěžuje. Ale když jsou lidi spokojení,
tak si na vás stěžuje jenom někdo.”
Hana Hásová
údajná šéfredaktorka DK

Ukázky ze stálých rubrik
Divadelního Koječáka

Hezká básnička k svátku
aneb Dneska slaví Ida

Dívka z čísla 3

Intenzivní Dávka Anatomie
Jak známo Ida pozdě večer venku
nenosí nikdy nikdy podprsenku
když k tomu prší
hoši se vrší
doufají bláhově
jedině že pro ně
Idino srdce pod tričkem buší

„Čtu
Divadelního Koječáka,
protože se mi líbí
obálka!!!“
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Divadelní Koječák 2013
Seminář okem héreček
aneb „Herectví je o slíšu, vížu
a čut čut!“
Vždyť je to jasný, ne? Co jiného by
měl umět herec, aby mu diváci zobali z rukou a těšili se na každé jeho
prsknutí?
Prsknout či neprsknout, to je oč tu
běží…
Radim se snažil v hercích zasemenit:
Semínko č. 1: Lekni!
Semínko č. 2: Dýchej!
Semínko č. 3: Mluv aneb „Pudl prdl
pudr… nebo snad rubl? Kurňa, jak
to je?“ !
Semínko č. 4: Hejbej se!
Semínko č. 5: Jsi Čech, no ne?
Semínko č. 6: I poslední hláska
chce prsknout na diváka!
Semínko č. 7: Nedřep na tý židli!
Semínko č. 8: Věštění pověs na
hřebík, buď hercem!
Semínko č. 9: Máš tlustou prdel!
Semínko č. 10: Tak už kurňa prskni!

Frk stréca Milana
aneb Jak zme jeli do Olomóca
na Labutí jezero

Jednó zme s mojó dostali léstky do
olomóckyho divadla na Labutí jezero. Tož přišla inkriminovaná sobota
večer. Moja větší polovička se šla
zkrášlovat, ale trvalo ji to hroznó

Přednáška herce Radima Korába
„O herectví“ se nesla ve velmi akčním duchu. Osazenstvo se skládalo
ze dvou amatérských herců Věry
a Zdenála, dále z režisérky Lídy,
redaktorek divadelního Koječáku
Milči a Aničky a nastrčeného konkurenčního novináře Martina. Ten
celou akci dokumentoval - pouze
však ve chvílích, kdy měl přestávku
od své role svůdníka ze zubařské
ordinace… O tom však později…
Kromě hereckých rad zmíněných
v úvodní části článku se praktická
část semináře zaměřovala hlavně
na krátká herecká cvičení - úlek,
dvojitý úlek, úlek z nečekaně horkého hrnku, vrtění se a kvílení. Následovala v rychlém sledu herecká
scénka odehrávající se v zubařské
ordinaci. Do čekárny o třech židlích
postupně přicházelo pět účinkujících, nejprve naprosto improvizačně a posléze s přidělenými rolemi.
Anatomie gagu byla postavena na
figuře Aničky Břouškové, která sho-

dou okolností (či snad pro to jméno?) připadla na naši redaktorku
Aničku, povahy značně introvertní,
čímž komický až grandiózně familiérní charakter postavy mírně utrpěl
(nedostatečné zasemenění Semínka č. 10). Ostatní účinkující ovšem
plnili své zadané úkoly s imaginací
a cílili přesně na cíl, jak se říká...
Závěrem nejdůležitější rada, použitelná pro divadlo i život: když umíte
zahrát starou, lesbu a vožralou, pak
to prostě umíte. Žít aj hrát, jak se
říká.

chvílu, myslim, že se tak dlóho nemalovala ani Sykstýnská kapla, tajak ona. Hópli zme do vlaku a jeli
zme. Mně samotnymu se to moc
nepozdávalo chodit na labutě do divadla, dyž jich máme v Bezměrově
plné rybník, a eště tam na to hledět
skoro dvě hodiny. Pro jistotu sem si
sebó vzal do kapse trochu tvrdyho
chleba, abych to mohl tem ptákom
kdyžtak pohodit.
Dojeli zme do divadla a u vchodu
zme museli odevzdať svoje kabáty
a dali nám za ně jakysi léstky. Dyž
ten můj kabát tá paňmáma, co byla
v šatně, věšala a začly z něho padať kůrky, tož se o moju pokóšely
mrákoty. Potom mě celó dobu před
představením vysvětlovala, že tam
budó pré tančit jakysi žensky. Tož to

se mně lébilo ináč.
Sedli zme do sedaček a za chvilu to
začlo. Žensky vyletěly na pódium,
jak gdyby za něma letěl roj včel,
a furt se vrtěly a vyskakovaly, jak
v Kojetině na hodech. Tož muziku
sem čekal lepší - jednu chvílu tam
šmidlali, že sem nevěděl, esi hrajó, nebo ladijó. Po půl hodině mně
bylo divny, že ty hopsandy tančijó
furt na špičkách, tož říkám mojí, že
tam bude asi od tech labuti pěkně
nasrany. To už nevydržela, že pré
na to nemá nervy, že se mnó naposledy nekam šla, a že aji v jogurtě je
víc kultury, jak ve mně. Jak zme přijeli, tak rychle zme odjeli, a z celyho
divadla mně zbyly krásny vzpomínky a tvrdé chleba v kapse, keré sem
dal doma králékom.

Koniny máte všude dost, v Koječákovi nejvíc!

HOVĚZÍ
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Divadelní Koječák 2013
Recenzor
aneb Co jsme včera pomluvili
Modré z nebe
Soubor: DS Hanácká scéna
MěKS Kojetín
Autor: Marc Camoletti
Režie: Jana Nováková
Domácí soubor se už podruhé na
prknech svého festivalu představil s inscenací světoznámé situační komedie francouzského autora švýcarského původu Marca
Camolettiho. Představení Modré
z nebe ve verzi 2.0 setřáslo velkou část dětských nemocí, které
je sužovaly v prvním nastudování,
a uletělo na cestě k brilantní jevištní
produkci pěkných pár stovek vzdušných mil.
Ze své první verze si přeneslo vynikající výkon Marie Němečkové v roli
Berty, solidní jevištní práci Michala
Kalendárium Koječáka
aneb Kdo už umřel
Jiří Wolker, původem z Prostějova,
vyrostl v českého básníka. Proslulý
je zejména tím, že zemřel mlád, ve
věku 24 let... Kdyby mohl, Divadel-

Mati i pěkně vytvořenou postavu
americké letušky Jane v podání Lucie Němečkové. V představené verzi jejich výkony doplnily dvě nové
představitelky letušek/snoubenek
- přesná Jana Nováková (taktéž
režisérka celého kusu) a elegantní
a trochu výstřední Marcela Válková.
Největší proměnu ovšem prodělalo
Modré z nebe s příchodem nového
představitele hlavní role Bernarda - Radkem Baštincem. Ten budil
dojem, jako by měl tu postavu napsanou na tělo. S lehkostí zvládal
i složité situační zvraty, přesnými
reakcemi rozechvíval bránice diváků a vůbec se celou inscenací pohyboval jako ryba ve vodě.
Inscenace si s sebou také ze svého
předchozího života, jak lektorský
sbor neopomněl připomenout, přinesla i některé nejasnosti ve sféře
prostorového řešení - zcela lapidárně řečeno, výprava má z hlediska

požadavků předlohy o jeden vchod
méně, což vyvolává nutnost použít
méně přehledné řešení příchodů
a odchodů; slušelo by se ostřeji
stylizovat a tematizovat jednotlivé
postavy letušek a vyčistit i systém
používání rekvizitních znaků.
Výsledkem vývoje je tedy solidní
komedie běžící ve svižném tempu,
která sice není zcela bez chyb, ale
je zcela nepochybně schopná diváka po celou dobu skvěle bavit.
Akram Staněk

ní Koječák by si ani za nic ujít nenechal, nicméně tuberkulóza mu to
před 89ti lety znemožnila.

Zde leží Divadelní Koječák,
časák, jež miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.

Jelikož byl Jiřík hošan předvídavý,
složil pro náš letošní Koječák aspoň
epitaf:

Dřív než moh' srdce k boji vytasit,
rozebral se - mlád dvacet jedna let.

Inzerce
Rádi si pochutnáte na lahodných vínech?
Preferujete tradiční rodinná vinařství
oproti velkým vinařským závodům?
Nakupujete nejraději u obchodníků,
kteří vám ochotně poradí, nechají ochutnat
a pomohou s výběrem?
Pak je

VINOTÉKA NÁMĚSTÍČKO
nově otevřená vinotéka

na Masarykově náměstí 32 v Kojetíně
pro vás tím pravým místem k setkávání s vínem.
Dvanáct odrůd sudových vín přímo od vinaře
Víno Sýkora z Čejkovic
Lahvová vína od pečlivě vybraných vinařů
převážně z Velkopavlovické vinařské podoblasti
Pochoutky k vínu a sommelierské doplňky
Provozní doba:
pondělí - pátek 11 - 19 hodin
sobota 10 - 15 hodin
Jistě jste si ve vašem okolí již našli svého pekaře, či řezníka.
Proč tedy za svým vinařem vážit dalekou cestu na jižní Moravu
a nemít ho přímo ve vašem městě?
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Anketa - Divadelní Kojetín
Na Přehlídce amatérských divadelních souborů 2013 pomáhali studenti
Gymnázia Kojetín David Hás a David Dvořák s vydáváním časopisu Divadelní Koječák
a vybrali z něj několik odpovědí náhodných návštěvníků divadelních představení.
Otázky: 1) Televize nebo divadlo?
2) Chtěl/a jste se někdy stát hercem/herečkou?
Eva Vojtková

1) Divadlo, divadlo
určitě.
2) (smích) Ne,
myslím, že nechtěla.

Paní Sýkorová

1) Mám ráda hrané
divadlo, dřív jsem
chodila hodně do
divadla... Ale protože už mám roky
a manželovi se nechce se mnou chodit, tak chodím míň.
Jak je příležitost
a toto je taková příjemná příležitost.
2) Ne, já se strašně stydím. Myslím,
že bych to nezvládla. Jako líbí se mi
to, ale nešla bych na jeviště.

Leona Hrachová
1) Radši bych šla
do divadla, ale
z časových důvodů je to televize.
Ale divadlo si víc
vychutnám.
2) Hrála jsem,
když jsem měla
deset let, tak jsem hrála divadlo. To
je pětadvacet let zpátky.
Jana Šušlíková

1) Raději takhle živé divadlo.
2) Já jsem hrávala ochotnické divadlo, když jsem
byla mladší… Hrála jsem například
Magdalénu Dobromilu Rettigovou, aj tu Českou Polku
jsme hrávali.

Klára Štecová

1) Určitě divadlo,
na televizi se vůbec nedívám. Ale
do divadla taky
nechodím zas tak
často.
2) Možná bych
chtěla, ale myslím,
že je na to potřeba opravdu hodně talentu. Ale taky je možné, že
všechny ženský jsou herečky.
Manželé Zahradovi
1) Je to takové
všestrannější, to
znamená, že je to
tak půl na půl.
2) V žádném případě.

Kam za kulturou
Stálá expozice muzea

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY
KOJETÍNSKÉHO MUZEA

Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín
Antonín Procházka:

Prodejní výstava fotografií

pátek 12. dubna 2013 - 19 hodin

Otevřeno celoročně

Hana Skalková ESTADO DE ANÍMO
Tereza Coufalíková ALL AROUND ME
Výstava otevřena od 6. března do 5. dubna 2013
Výstava výrobků z DDM Kojetín

PATCHWORK - keramika - pediG

Výstava otevřena od 15. dubna do 10. května 2013
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403
Sportovní dopoledne nejen pro ženy a dívky

CVIČME V RYTME (11)

sobota 13. dubna 2013 - 9.00 hodin
Prezentace: 8.30 - 8.50
00
50
9. - 9. hodin: Zumba (G. Matoušková)
10.00 - 10.50 hodin: Dance forming (M. Nováková)
11.00 - 11.50 hodin: Zumba (Marek Vrlák)
Sokolovna Kojetín
vstup: 150 Kč/tři hodiny, 60 Kč/hodina
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JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE

v režii Jiřího Kašíka z Kroměříže
Účinkují: Ivoš - Radek Svoboda j.h., Nataša - Pavlína
Rösslerová, Ema - Marie Němečková, Katka - Marcela
Válková, Ota - Radek Baštinec j.h., Duňaša - Helena
Tabarová, Libor - Michal Maťo, Daniel - Jan Raclavský,
Julie - Kateřina Hudečková j.h., Bolkonskij - Michael Chochel
Hudbu napsal: Aleš Přikryl, scéna: Marie a František
Němečkovi, zvuk: Alexandr Michajlovič, světla: Jakub Maťo
švadlenka: Miloslava Kuciánová,
text sleduje: Naděžda Šoborová
Komedie „Ještě jednou, profesore“ patří k nejlepším a nejhranějším
hrám Antonína Procházky. Líčí osud vysokoškolského profesora,
který utíká před vyhořelým manželstvím a okolním světem,
jehož moderním způsobům nerozumí, do světa své milované
literatury. Obrat ale nastane ve chvíli, kdy neodolá nabídce
přesunout se pomocí technického experimentu do historické
epochy svého oblíbeného románu „Vojna a mír“.
Vděčný motiv současníka, který se ocitne v jiném prostředí
a jiné době vyvolává celou škálu komických situací,
zvláště pak ve chvíli, kdy se postavy z historie zase omylem
naopak ocitnou v naší době. Tato svižná komedie diváka
nejen pobaví, ale nabídne mu i zamyšlení
nad dnešním způsobem života.

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč
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Kam za kulturou
!DIVADLO ŽIJE!
aneb NESEĎTE DOMA - pojďte s námi do DIVADLa!
Divadlo Dostavník Přerov

OŘECHOVSKÉ Divadlo

MAŠKARÁDA

RYCHLÉ ŠÍPY Z OLTECU
aneb Opereta třetího věku

uvádí v režii Vlasty Hartlové

čtvrtek 25. dubna 2013 - 19.30 hodin
Hudební komedie je jevištní adaptací humoristického
fantasy románu T. Pratchetta, inspirovaného
slavným muzikálem Fantom Opery,
ve které nadsázka, ironie a svérázný humor
vytváří odvážnou pohádku nejen pro dospělé.

uvádí v režii Vlastimila Pešky

pátek 17. května 2013 - 19.30 hodin

Autor textu: Terry Pratchett, překlad: Jan Kantůrek
autor hudby: Zdeněk Hilbert

Kam se na nás hrabali Cajzli?!“ Volně přeloženo:
„Co v té době znamenali Pražáci?!“ Půvabné, místy
i drsné slovní hříčky brněnského slangu a především
pevná víra v to, že slavné Rychlé šípy pocházejí
z brněnského Oltecu a ne z Prahy, dokreslují veseloherní
linku Peškovy komedie, která si nenásilnou formou
„utahuje“ ze zmíněného brněnského patriotismu.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Ze života katolické farnosti
Papež František:
výzva ke skromnosti
a odpovědnosti
Milí čtenáři,
po překvapivém odstoupení papeže
Benedikta XVI. se v polovině března uskutečnila neméně překvapivá
volba nového papeže. Její výsledek
přitom opět potvrdil starou pravdu:
kdo vchází do konkláve jako papež,
vychází jako kardinál. Zvolen nebyl
žádný z asi desítky favoritů a jméno,
které se začalo navečer 13. března
šířit světem, vyvolalo velký údiv.
Jorge Mario Bergoglio, pro většinu
Evropanů do té doby neznámý kardinál z argentinského Buenos Aires,
zaskočil svět hned několikrát. Jedná
se nejen o prvního papeže z amerického kontinentu a z jižní polokoule (ne ovšem o prvního Neevropana - v prvních staletích na papežský
stolec zasedlo hned několik osob
z římských provincií ležících na
území dnešního Blízkého východu
či severní Afriky), ale také o prvního
papeže z jezuitského řádu. Třetím
překvapením se pak stal papežův
výběr nového jména.
Jménem František, pro které se
dosud žádný papež nerozhodl, se
nová hlava církve přihlásila především k odkazu vůbec prvního jeho
nositele: na přelomu 12. a 13. století se jím stal jistý Giovanni Bernardone z italského Assisi, kterému
jeho otec říkal přezdívkou France-

sco (česky něco jako „Francouzek“)
- snad v narážce na původ své ženy
a Giovanniho matky, která pocházela z Francie. Když se později
Giovanni rozhodl žít v naprosté
chudobě, vzdal se na znamení této
radikality nejen šatu, z něhož se
svlékl a který otci vrátil na náměstí
před zraky mnoha obyvatel rodného města, ale také vlastního jména.
Pod přezdívkou z dětství pak vstoupil do dějin jako svatý František
z Assisi, zakladatel žebravého řádu
františkánů.
Skutečnost, že tento důraz na chudobu oslovil právě argentinského
rodáka (nicméně potomka italských
emigrantů), není překvapením pro
nikoho, kdo si o kardinálu Bergogliovi stihl něco přečíst. Neokázalost
a skromnost je s jeho životem pevně spojena a projevuje se například
v upřednostňování hromadné dopravy, ve faktu, že během působení
v Buenos Aires odmítl luxus biskupské rezidence a žil jen v malém
bytě, i v častých návštěvách chudinských čtvrtí, kde sám pomáhal
potřebným.
Druhým momentem, který je pro
svatého Františka z Assisi charakteristický, je úcta k celému tvorstvu
- lidem, živočichům i rostlinám, ale
i k přírodě neživé. Ve svém známém chvalozpěvu opěvuje svatý
František zdánlivé samozřejmosti
našeho světa a představuje každý z nich jako zázrak, když hovoří
o „zářícím bratru slunci“ či „vzácné
sestře vodě“.

Tato úcta k veškerému stvoření se pak stala námětem promluvy, kterou papež František zahájil
19. března 2013 svůj pontifikát a jíž
tak nastínil jakýsi program svého
působení. Nejen věřící, ale všechny ty, kdo mají ve společnosti odpovědnost, a v posledku každého
člověka vyzval k ochraně „každého
Božího tvora i životního prostředí“,
zejména k ochraně „dětí, starších
osob, potřebných a těch, na které nejčastěji zapomínáme,“ i k péči
o vlastní rodiny. „Všechno bylo svěřeno do naší ochrany a každý z nás je
za to odpovědný,“ řekl také papež.
Po papeži Benediktovi, věhlasném
teologovi a člověku, který upřednostňoval ticho své pracovny, nastupuje tedy do čela církve muž,
který vyhledává společnost: ne
však těch, kdo mají moc a prostředky, ale společnost obyčejných osob,
lidí chudých a potřebných. Kéž se
mu nejen daří v nastoupené cestě
pokračovat, ale ať se především
stane pro nás všechny inspirací
k podobnému jednání.
Jiří Gračka
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Čtvrté Mistrovství
Kojetína ve hrách
Město, jméno a Pexeso
Druhou březnovou neděli, tedy
10. března 2013 mohli všichni občané
Kojetína i blízkého okolí zavítat do Víceúčelové klubovny CSS Kojetín, aby
se pobavili, zasoutěžili si a potrápili
trošku své mozkové závity při hrách
Město, jméno a Pexeso. Pro žádného
z devatenácti účastníků to nebyly hry neznámé, ale je něco jiného
zahrát si je doma jen tak pro zábavu a procvičení paměti a něco jiného je utkat se v nich se soupeři. Ti
byli letos opravdu silní a připravení

a byli zastoupeni ve všech věkových kategoriích. Počínaje dětmi
předškolního věku a konče seniory
- obyvateli DPS. Ti bojovali statečně
a mladší konkurence se nezalekli!
Důležité je, že se všichni pobavili,
zasmáli, lehce občerstvili a příjemně strávili nedělní odpoledne. Dík

patří občanskému sdružení Kroměřížská dráha, které si pro všechny
účastníky připravilo velmi příznačný
a praktický dárek ve formě nového pexesa s fotografiemi lokomotiv
a motorových vozů. Také organizace
celé akce proběhla na jedničku.
Andrea Hrdličková

Charita Kojetín
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 DUBEN

PRO VŠECHNY SENIORY Z KOJETÍNA A OKOLÍ

Milí senioři!

Každé úterý a pátek od 9.00 hodin
Zdravotní cvičení pod vedením zkušené cvičitelky

Na Charitě Kojetín
budeme slavit!

pátek 12. 4. 2013, pondělí 15. 4. 2013, úterý 16. 4. 2013 a pátek 19. 4. 2013
vždy od 9.30 hodin
Pro všechny seniory Kojetínska
Pletení z papírového proutí
materiál + provozní náklady 20 kč/hodina
Přijďte se k nám naučit vyrábět krásné ošatky, košíčky, věnečky,
zvonečky, hvězdičky a další výrobky z motaného papírového proutí.

Dne 1. května 2003 byl zahájen
provoz Denního stacionáře
sv. Josefa, který byl v roce 2007
přeregistrován do současné
podoby na Dům sv. Josefa
- centrum denních služeb
pro seniory.
O nabídce programů spojených
s oslavou tohoto desetiletého
výročí budeme informovat formou
letáků na veřejně dostupných
místech.

pátek 19. 4. 2013 od 9.30 hodin
Srdečně vás zveme na další přednášku z cyklu Rok víry
přednáší kněz působící v Kojetíně v letech 2011 - 2012
P. Pavel Martinka
téma: Desatero z pohledu víry
čtvrtek 25. 4. 2013 od 9.00 hodin
Mše svatá za Charitu Kojetín, její pracovníky i uživatele.
Pozor! Vyhlašujeme velkou soutěž pro všechny seniory Kojetína
"O nejkrásnější jarní skalku!"
Podmínky soutěže budou vyvěšeny na webových stránkách
Charity Kojetín a ve vývěskách Charity
na plotě před Domem sv. Josefa a na vlakovém nádraží.
Na všechny programy je možný dovoz
i odvoz zpět domů charitním automobilem.
Je nutné se předem osobně nebo telefonicky domluvit.
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Chtěli bychom se spolu s vámi
poohlédnout za těmi deseti lety
a popřemýšlet, co by se dalo
změnit, zlepšit nebo doplnit,
aby se pro vás Dům sv. Josefa
stal místem plným radosti,
lásky a bezpečí.
Proto vás prosíme
o vaše inspirace, nápady
a podněty.
Předem za vaši iniciativu
srdečně děkujeme!
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“). „Nedrž mě,“
řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji
ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.“
Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

PROGRAM SETKÁNÍ V DUBNU 2013
(V ČASE POVELIKONOČNÍM)

1. 4.*, 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4. 2013 (pondělí)

Duchovní výchova

od 12.45 hodin v ZŠ Sladovní ulici (3. třída)
1. 4.* duchovní výchova na faře
2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4. 2013 (úterý)

Duchovní výchova

od 13.40 hodin v ZŠ nám. Míru (uč. HV)
2. 4. 2013 (úterý)

Velikonoční pobožnost v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

3. 4., 10. 4., 17. 4. a 24. 4. 2013 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé

od 18.00 hodin v Husově sboru
4. 4., 11. 4., 18. 4. a 25. 4. 2013 (čtvrtek)

Biblická hodina

od 16.00 hodin na faře

7. 4. 2013 (neděle)

1. po Velikonocích (Quasimodogeniti)
Bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
14. 4. 2013 (neděle)

2. po Velikonocích (Misericordias Domini)
Bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
21. 4. 2013 (neděle)

3. po Velikonocích (Jubilate)
Bohoslužby

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
od 10.00 hodin v Husově sboru
28. 4. 2013 (neděle)

4. po Velikonocích (Cantate)
Bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
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 lidem bez rozdílů.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/

Inzerce

KOUPÍM LES
ČI ORNOU PŮDU

Předporodní kurzy
a cvičení pro těhotné
v Kroměříži

- nabízíme přípravu rodičů na porod,
- jak správně pečovat o děťátko,
- s laktační poradkyní o kojení,
- příjemná atmosféra.

- NAD 1 HA
- PLATBA V HOTOVOSTI
- SERIOZNÍ JEDNÁNÍ

cena: 500 Kč za kurz, cvičení: 50Kč/hod

TEL: 737 95 32 95

Hana Podhorná
Telefon: 737 32 47 15
www.predporodni-priprava.cz
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Ze sportu
Kajakářka, která několik let sbírala
medaile a poháry pro kojetínskou
kanoistiku. Má několik titulů mistryně a vicemistryně České republiky. Na deblu například jezdila
s domácí závodnicí Martinou Kavulovou a trénoval jí Pavel Válek.
To je Dominika Coufalová.

Ahoj Domčo!
Ahoj!
Zajímalo by mě, kdo Tě vůbec ke
kanoistice přivedl a jak dlouho jsi
ji dělala?
Ke kanoistice mě přivedla mamka
v sedmi letech, ale do loděnice jsem
chodila už jako malá, protože moje
sestra taky závodila. Jezdila jsem do
mých 12ti let. Nejvíce jsem trénovala
asi poslední tři roky.
Jak často jsi trénovala?
V létě to bylo 6x do týdne a v zimě
jsem chodila 2x do tělocvičny a jezdili
jsme s oddílem plavat.
Co považuješ za svůj největší
úspěch?
Jsem mistryně ČR na deblkajaku

Výroční členská schůze TJ Slavoj Kojetín
- Kovalovice
Výroční členská schůze TJ Slavoj
Kojetín - Kovalovice proběhla v restauraci Morava v neděli 3. března
2013. V úvodu byli účastníci schůze seznámeni s novým slučujícím
názvem TJ Slavoj Kojetín -Kovalovice. Tyto dva subjekty Slavoj Kojetín a Kovalovice se po dohodě
spojily. Bylo to již dne 4. února 2013
schváleno FAČREM v Praze. Tímto
sloučením Slavoj Kojetín pomohl
malé vesnici k tomu, aby dál moh-
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s Johanou Petrželkovou (ze Sedlece)
na 500 m v Račicích. Ale za svůj největší úspěch považuji druhé místo na
dvoukilometrové trati na deblkajaku
s Johanou na závodech v Kadani.
Která závodiště považuješ za nejlepší? Kde se Ti nejlíp jezdilo?
Určitě ne Kadaň a Ústí nad Labem,
kde se jezdily dlouhé tratě. Vždycky
tam byla zima, měli špatně postavené obrátky. Nejradši mám asi Ostrožskou Novou Ves. Když nebyly vlny,
tak to bylo dobré. A samozřejmě Kojetín. Na tu vodu jsem byla zvyklá.
Kolik máš medailí? Máš je vystavené?
Medailí, těch, kterých si nejvíc cením,
mám 40 a mám je pověšené na zdi.
Zažila jsi v Račicích trojboj? Co
obsahoval?
Ano, jednou jsem ho absolvovala na
svých posledních závodech v Račicích. Tak napřed se musel přeplavat
kanál - to bylo asi 100 metrů, potom
se běželo asi 1,5 kilometru a nakonec se na lodi jel jeden kilometr.
Co říkáš na úspěch kajakářů a kanoistů na OH v Londýně? Dívala
jsi se?
Ano, dívala. Bylo to zvláštní. Když
jsem kluky potkávala na závodech
a teď je viděla v televizi. Hlavně Pepu
Dostála. Úplně mě to fascinovalo.
Tobě je teď 15 let a holky z Tvého
ročníku reprezentují Česko na závodech v Polsku a Maďarsku. Nemrzí Tě, že jsi skončila?
Částečně ano, ale když vidím, že
mají problémy ve škole, tak mě to
vrátí zpět do reality. Škola je pro mě
důležitější. Bylo to náročné. Z tréninků jsem vždy chodila pozdě a potom
la pokračovat ve sportovním vyžití.
Po zahájení a nezbytné volbě pracovního předsednictva předseda
oddílu Miroslav Ticháček přednesl
hodnotící zprávu o předcházejícím
roku 2012 a naznačil cestu, kterou
by se měl kojetínský fotbal ubírat
v roce 2013. Z jeho proslovu: „Ke
konci roku 2012 byly postaveny za
brankami stadionu Morava stožáry
na sítě a osvětlení hřiště, aby byla
možnost trénování ve večerních
hodinách. V roce 2013 budou požadovány z fondu rozvoje mikroregionu finanční prostředky na opravu sociálních zařízení na stadionu
Morava a bufetu (stoly, lavičky,

už se mi nechtělo učit, protože jsem
byla unavená. Teď se to u sportovců
láme. Buď se tomu chtějí věnovat
více a trénovat a nebo se spíše soustředí na školu.
Sleduješ úspěchy kojetínských
kajakářů a kanoistů?
Čtu o nich ve Zpravodaji. Myslím si,
že mají lepší podmínky, než jsme
měli my. Jezdí i na více závodů a na
lepší soustředění.
Kde se Ti nejvíc líbilo na závodech?
V Trenčíně. Tam jsem byla třetí na
deblu na 2 kilometry s Martinou Kavulovou (z Kojetína). Pamatuji si,
že tam byli lepší závodníci než my
a měli lepší lodě.
Jaký je Tvůj největší zážitek ze závodů?
Na závodech v Chomutově po nás
chtěl rozhodčí najít cestu vlakem
domů. Tak jsme mu na tom informačním počítači, co mají ve městě, hledali spoje. Ale nechtěl nám dát žádnou výhodu do závodů. A taky naše
tradice, kdy jsme v tranzitu luštili osmisměrky.
Tak já děkuji za rozhovor a ahoj!
Díky a ahoj!
Aleš Zendulka
zastřešení). Dále byla zpracována
a zaslána žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 240.000
Kč na Krajský úřad Olomouckého kraje“. Po přednesení hodnotící zprávy předsedy byly jednání
schůze předloženy také zprávy
o činnosti jednotlivých mužstvech
- od nejmladší přípravky až po
A mužstvo, které přednesl hlavní
trenér Roman Matějka. TJ Slavoj
Kojetín - Kovalovice má tato mužstva: nejmladší přípravku, ve které
jsou hráči narozeni od roku 2005,
kterou vedou trenéři Aleš Krchňák,
Martin Soušek a Marek Ševeček.
Tato přípravka vznikla v roce 2012.
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Následuje starší přípravka, které
se věnují Květoslav Láník, Josef
Peřina a Jan Kantor. B mužstvo,
hraje Okresní přebor a po podzimu je na prvním místě tabulky,
vede Marek Ševeček. A mužstvo
vede tabulku I. A třídy Olomouckého kraje, trénují ho Roman Matějka
a Radek Tomšic. Výroční členská
schůze potvrdila a schválila doplnění výboru o Jaromíra Dvořáka
a Petra Bosáka. V diskusi vystoupili
vážení hosté: starosta města Kojetína Jiří Šírek, radní Mojmír Haupt
a předseda Okresní komise rozhodčích Miloslav Oulehla. Ve svých vy-

stoupeních popřáli všem mužstvům
hodně sportovního štěstí v dalších
bojích na fotbalovém poli a výboru TJ Slavoj - Kojetín - Kovalovice
hodně sil ke splnění všech předsevzatých úkolů na rok 2013. V závěru jednání schůze bylo jednomyslně
přijato a schváleno usnesení, které
vyplynulo z tohoto jednání:
Výroční členská schůze vzala na
vědomí zprávu předsedy za rok
2012, zprávu o hospodaření za rok
2012, zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2012 a schválila návrh
vyrovnaného rozpočtu pro rok 2013
ve výši 600.000 Kč, doplnění výbo-

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ ZDARMA
včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
		
608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Skoro kompletní autovrak = Kč 500,-

Honební společenstvo Morava Kojetín
oznamuje

ru o Jaromíra Dvořáka a Petra Bosáka.
Složení výboru TJ Slavoj Kojetín
pro rok 2013:
1. Miloslav Ticháček
2. Jaromír Dvořák
3. Zdeněk Vožda
4. Dušan Kolda
5. Roman Matějka
6. Aleš Stavinoha
7. Martin Čech
8. Zdeněk Krčmař
9. Petr Bosák.
Výbor
TJ Slavoj Kojetín - Kovalovice

TJ Sokol Obědkovice vás zve
na 16. ročník

MÁJOVÉHO POCHODU
„Po stopách posledních
bojů II. světové války“
v sobotu 11. května 2013
Prezentace: od 8.00 do 8.30 hodin
na hřišti TJ Sokol Obědkovice
Startovné:
15 Kč děti, důchodci, 30 Kč dospělí

termín výplaty nájEmného

Délka tras:
- dětská trasa - cca 5 km
- velká trasa - cca 15 km

25. května a 1. června 2013
od 8 do 10 hodin na střelnici v Kojetíně

V cíli pochodu odměna pro všechny.
Srdečně zvou pořadatelé
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny
PRÁZDNINY POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2013
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny
Spolupráce: lektoři CPP ČASPV
29. 6. - 7. 7. 2013
Tábornická škola dorostu
pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Cena: 1.800 Kč
Přihlášky: Lucie Janoušková
telefon: 728 800 904
e-mail: lucka.janous@seznam.cz
7. 7. - 20. 7. 2013
Tábor žactva
pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.450 Kč
Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,
miroslav.tvrdy@ptacekps.cz
20. 7. - 27. 7. 2013
Tábor Rodiče a děti I.
pro děti ve věku 2 - 7 let
Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

27. 7. - 3. 8. 2013
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
3. 8. - 10. 8. 2013
Rodinné hry
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz
10. 8. - 17. 8. 2013
Tábor Rodiče a děti III.
- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

17. 8. - 24. 8. 2013
Tábor Rodiče a děti IV.
pro děti ve věku 3 - 9 let
Informace a přihlášky:
Lenka Urbánková
telefon: 777 030 811
lenicka.nemeckova@centrum.cz
Mimořádná nabídka:
Cvičitelům, kteří mají zájem získat
zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.
Další akce ve Vrážném:
26. 6. - 29. 6. 2013
Stavění tábora
24. 8. - 25. 8. 2013
Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443,

Podrobné informace získáte od vedoucích jednotlivých turnusů.
Veškeré informace na www.sokolkojetin.estranky.cz

Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádá tradičně
letní tábor v Rajnochovicích

1. - 13. 7. 2013

VYŠMOULENÉ
PRÁZDNINY
ANEB MODRÁ KAM SE PODÍVÁŠ
cena tábora je 3 100 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.

- SVĚTLE MODRÝ SVĚT
- MODRO MODRÁ TMA
- MODRÁ KAM SE PODÍVÁŠ
- NIC NEŽ MODRÁ
- MODRÁ NENÍ DOBRÁ,
ALE NEJLEPŠÍ
A SPOUSTU DALŠÍCH
TEMATICKÝCH HER, SOUTĚŽÍ
A PŘEKVAPENÍ!
ZNÁMÉ TÉMA V NETYPICKÉM
POJETÍ, VE SKVĚLÉ PARTĚ
A SUPER PROSTŘEDÍ!!!

Přihlášky od 15. března 2013 na MěKS Kojetín - Sokolovně, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 762 046
a ve VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel.: 581 202 202, 774 001 403
nebo Marek Štětkář, Olomoucká 353, 752 01 Kojetín, tel.: 777 709 432
info, foto, mapa: http://luckywhile.webzdarma.cz/vlci.html nebo: www.dobrytabor.cz
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SLOVINSKO
Termální lázně, Cyklistika
8. 5. 2013 - 12. 5. 2013
Cena: 2900 Kč
TERME 3000 Moravske Toplice - Slovinsko
Pohodová jízda a koupání
24 vnitřních a venkovních bazénů (26 - 38°C)
"černá termální voda" unikátní léčivý prostředek revmatismus,
poúrazové a pooperační stavy, kožní onemocnění, nemoci plic.
Ubytování:
prostorné apartmány pro 2 až 5 osob
s kompletně vybavenou kuchyní s jídelním stolem,
obývací pokoj s TV-SAT, rádiem, sociální zařízení.
volné dny - svátek VLASTNÍ DOPRAVA
Cena za osobu zahrnuje:
4 x ubytování v apartmánech, pobytová taxa, neomezený
vstup do bazénů hotelu Termál a komplexu Terme 3000 /
st - ne, technického vedoucího, závěrečný úklid,
pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění do zahraničí
Příplatek za apartmán pro 2 osoby + 1000,- /Kč/os.
Kontakt: tel: 608 812 581, 582 386 386,
e-mail: brabcova.helena@gmail.com

ZAHRADNICTVÍ
OTO MIRVALD
BEZMĚROV 12

Pro sezonu 2013 nabízíme:
- PŘÍSADY ZELENIN

(SALÁTY, KEDLUBNY, ZELÍ, KVĚTÁK,
KAPUSTA, RAJČATA, PAPRIKA, CELER,
OKURKY, MELOUNY, CUKETY a další)

- BYLINKY
- BALKONOVÉ KVĚTINY
- PELARGÓNIE-HRNKOVÉ, 10ti pack
- SURFINIE-HRNKOVÉ, 10ti pack
- MILION BELLS-HRNKOVÉ, 10ti pack
- BACOPA, SANVITALIE, SOLANUM,
FUCHSIE, VERBENY, VĚJÍŘOVKY
- ZÁHONOVÉ KVĚTINY a jiné.
- TRVALKY
Otevírací doba:
PO - PÁ: 8:00 - 18:00 hodin
SO: 8:00 - 12:00 hodin
NE + svátky: ZAVŘENO
TEL: 604 285 312, 732 923 591
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Vítání občánků
V sobotu 2. března 2013 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jan Behanec

Lukáš Maga

Vanessa Dosedělová

Blahopřejeme!

Ondřej Večerka
Foto: J. Večeřová

Blahopřání
Dne 17. dubna 2013 oslaví krásných 80 let

pan František Kment
Pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti přeje rodina a prátelé.
Dne 1. dubna 2013 oslavila své krásné 93. narozeniny
naše maminka, babička, prababička a praprababička

paní Milada Dedková
Přejeme Ti hodně zdraví, lásky a do dalších let stále tolik vitality,
kterou bys mohla rozdávat. To Ti přeje celá Tvoje rodina.

Vzpomínky
Dne 8. dubna 2013 to bude již 5 let, kdy odešla navždy moje maminka

paní Petra Vychodilová
S láskou vzpomíná dcera Terezka.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte.
Dne 9. dubna 2013 by se dožil 70 let a dne 15. září 2013 uplyne 15 let,
co nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc a švagr

pan Josef Kodýtek
Tichou vzpomínku věnuje manželka Ludmila,
dcera Renata s rodinou, syn Pavel a ostatní příbuzní.

Dne 16. dubna 2013 to bude již rok,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Anna Štěpánková
S láskou stále vzpomíná celá rodina.
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