
Divadelní Kojetín 2014

Ročník XV Číslo 3 březen 2014 10,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Město Kojetín se v měsíci březnu může chlubit přívlast-
kem "divadelní". Každoročně v polovině tohoto měsíce 
probíhá Přehlídka amatérských divadelních souborů Di-
vadelní Kojetín, která se bude konat v týdnu od 19. do 
23. března 2014. Jedná se o soutěžní festival, na kte-
rém se prezentují městská ochotnická divadla ze střední 
Moravy. Vítěz z kojetínského klání postupuje na národní 
přehlídku Divadelní Piknik Volyně, odkud nejlepší sou-
bory míří rovnou na prestižní Jiráskův Hronov. Všechna 
soutěžní divadelní představení posuzuje odborná poro-
ta, která také vybírá a nominuje vítěze.
Letos se uskuteční ročník s magickým číslem dva-
cet dva. Z numerologického hlediska se jedná o vý-
znamné číslo, které představuje inspiraci, prozíravost 
a výjimečnost. Je to velké číslo, schopné zvládnout 
velmi složité situace. Jeho činy řídí inspirace a talent 
a často jí pomohou ke značnému věhlasu: skrývá se 
v ní génius. Je také číslem výjimečných bytostí. A ty roz-
hodně nebudou chybět mezi divadelníky, kteří kojetín-
skému publiku dají ochutnat od všech divadelních žán-
rů. Celkem se představí dvanáct divadel, které zahrají 
třináct inscenací - deset je zařazeno do soutěžní části 
a tři budou nesoutěžní. V rámci přehlídky budou dopo-
ledne místní děti, žáky a studenty bavit profesionální di-
vadla, která každoročně obohacují festival. Letos to bude 
Divadlo Scéna Zlín a Divadlo Tramtarie Olomouc.
V soutěžní části se představí dva nováčci - Divadlo Opo-
na Zlín a První organizace pro kroměřížskou kulturu. 
Ostatní soubory kojetínské publikum zná z let přede-
šlých, jedná se většinou o pravidelné festivalové účast-
níky - domácí DS Hanácká scéna MěKS Kojetín, ZUŠ 
Zlín, Divadlo Dostavník Přerov, DS OB Velká Bystřice, 
Divoch DK Vizovice, Divadlo DiGoknu Rožnov, Divadelní 
spolek Kroměříž a DS Netrdlo - Divadélko Zdeňka Řehky 
Vyškov.
Festival bude slavnostně zahájen ve středu 19. března 
2014 vystoupením pěveckého souboru Cantas Kojetín 
a ukončen v neděli 23. března 2014 vyhlášením vítězů.
Součástí programu kromě divadelních představení jsou  
i doprovodné akce. V prvé řadě to jsou veřejné tzv. roz-
borové semináře s lektorským sborem, které probíhají po 
každém představení a nesou se většinou ve velmi přá-
telském duchu. Nebude chybět tradiční přivítání souborů 
na Sokolovně mladými Hanáky v krásných krojích, kteří  

ochotníky pohostí chlebem, solí a slivovicí. Společenské 
vyžití umožňuje posezení a poklábosení ve vestibulu 
Sokolovny, kde diváci naleznou programové skládačky, 
plakáty i fotografie z předešlých ročníků. Letos ale také 
výstavu obrazů kreslíře ze Šumperka Jana Žmolíka, kte-
rou v sobotu dokreslí autorským čtením básník Michal 
Talo z Prahy a akordeon Martina Přichystala z Čech pod 
Kosířem. Taneční Divadelní Candrbál se letos uskuteční 
netradičně již v pátek v prostorách Bowling City.
Oblíbený přehlídkový zpravodaj "Divadelní Koječák" 
bude vycházet denně, bude distribuován zdarma a uve-
řejňován na webových stránkách MěKS Kojetín. Nebu-
dou chybět pravidelné rubriky, recenze divadelních her, 
rozhovory, ankety a fotografie a jistě bude opět hýřit hu-
morem a recesí.
Milí Koječáci, můžete být herci svého vlastního ži-
vota. Můžete být kýmkoliv chcete. Dnes si můžete 
herectví a divadlo naplno užívat. Právě herci na koj-
tínských prknech, ty výjimečné bytosti, vás můžou 
přesvědčit o tom, že  jste to stále vy a vaše vlastní 
příběhy, které si sami tvoříte.

Podrobný program naleznete na staně 14
více info na www.mekskojetin.cz      -svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 83. zasedání konaném dne 17. února 2014

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila s provedením změn 
a doplňků povodňového plánu ve 
smyslu ust. § 78 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách,
- schválila uzavření mandátní 
smlouvy o dílo na přípravu a reali-
zaci podlimitního výběrového říze-
ní na akci „Víceúčelová sportovní 
hala Kojetín“, mezi objednatelem: 
Městem Kojetín a zhotovitelem: BM 
asistent s. r. o., Olomouc za cenu 
35.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření příkazní smlou-
vy na zajištění projektového mana-
gementu v rámci projektu „Renova-
ce učeben přírodovědných předmě-
tů Základní školy, náměstí Míru 83, 
Kojetín“ mezi příkazcem: Městem 
Kojetín a příkazníkem: INNOVOU 
Int. s. r. o., Zlín s nabídkovou cenou 
115.200 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z  Regionální-
ho operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava na akci 
„Renovace učeben přírodovědných 
předmětů Základní školy, náměstí 
Míru 83, Kojetín“ mezi příjemcem: 
Městem Kojetín a poskytovatelem: 
Regionální radou regionu soudrž-
nosti Střední Morava Olomouc. Po-
skytnutá výše dotace ve výši maxi-
málně 2,432.987,65 Kč,
- vzala na vědomí Zprávu o vyři-
zování stížností a peticí přijatých za 
rok 2013,
- souhlasila s prodejem budovy 
bez č. p./č. e. obč. vyb., postavené 
na pozemku p. č. st. 1637, včetně 
části pozemku p. č. st. 1637, za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
cca 246 m2, které jsou ve vlastnic-
tví Města Kojetína zájemci za kup-
ní cenu 450.000 Kč a předloží ZM 
3/2014,
- schválila zveřejnění prodeje části 
pozemku p. č. 656/2, ostatní plocha 
- ostatní komunikace a části pozem-
ku p. č. st. 1637, zastavěná plocha 
a nádvoří, celkem o výměře cca 
170 m2 v katastrálním území Ko-
jetín, za minimální prodejní cenu 
25 tis. Kč a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím a předloží ZM 
3/2014,
- schválila prodej plechové boudy 
z železné konstrukce a pozinkova-

ného plechu, určené pro stavební 
nářadí a stavební materiál, která 
je ve vlastnictví Města Kojetína zá-
jemci, za kupní cenu 15.000 Kč,
-  schválila Centru sociálních slu-
žeb Kojetín, příspěvkové organiza-
ci, nový „Sazebník úhrad za soci-
ální služby - pečovatelská služba“ 
s platností od 1. dubna 2014,
- vzala na vědomí žádost o rekon-
strukci nebytových prostor v budo-
vě polikliniky,
- souhlasila s provedením rekon-
strukce v nebytových prostorách 
v budově polikliniky, které jsou 
v pronájmu společnosti Psychomo-
ravia s. r. o., Prostějov, na náklady 
pronajímatele,
- vzala na vědomí žádost o rozšíře-
ní výpůjčky Základní školy Kojetín, 
náměstí Míru 83 a souhlasila s re-
kolaudací bytových prostor v objek-
tu Základní školy Kojetín na náměs-
tí Míru 83 na nebytové prostory,
- schválila zveřejnění záměru pro-
deje bytových jednotek č. 1205/4, 
1205/9, 1204/3, 1204/5, 1192/2 
a 907/9, 
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Mysliveckému sdružení MO-
RAVA Kojetín ve výši 15.000 Kč na 
částečnou úhradu nákladů spoje-
ných s údržbou areálu „Na střelni-
ci“,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru regionální organizaci Unie 
Roska Přerov ve výši 3.000 Kč na 
činnost organizace na rok 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 3.000 Kč, na částečné 
pokrytí nákladů účasti závodnice na 
kvalifikačních závodech Euro Open 
a IMCA 2014 v parkurovém sportu 
Agility,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Sdružení občanů se zdravot-
ním postižením přerovského regio-
nu ALFA HANDICAP, místní organi-
zace Kojetín, ve výši 5.000 Kč na 
činnost organizace na rok 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Sjednocené organizaci nevido-
mých a slabozrakých ČR, Oblastní 
pobočce Přerov, ve výši 3.000 Kč 
na činnost organizace v roce 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru příspěvkové organizaci Do-
mov Na zámečku Rokytnice ve výši 

2.000 Kč na částečné pokrytí nákla-
dů na pobyt a stravu klienta z Koje-
tína v roce 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Domovu pro seniory Tova-
čov ve výši 10.000 Kč k financo-
vání běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb 
domova klientům z Kojetína v roce 
2014,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru příspěvkové organizaci So-
ciální služby města Kroměříže ve 
výši 10.000 Kč na provoz organiza-
ce v roce 2014,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru členům oddílu Kanoistiky Ko-
jetín na částečnou úhradu nákladů, 
spojených s účastí na kajakářském 
soustředění v Maďarsku ve výši 
20.000 Kč,
- schválila úhradu věcných nákla-
dů Školní jídelně Kojetín na stra-
vu žáků Mateřské školy sv. Josefa 
v Kojetíně z příspěvku na provoz 
poskytnutého z rozpočtu Města Ko-
jetína v roce 2014,
- pověřila starostu města Kojetína 
podáním žádosti k Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetko-
vých Olomouc o bezúplatný převod 
z pozůstalosti zemřelého Jana Ja-
kuba Vražiny z Kojetína do majetku 
Města Kojetína,
- vzala na vědomí informaci o pro-
jektu prevence kriminality „Označo-
vání jízdních kol pomocí forenzního 
značení“,
- delegovala člena Rady města 
Kojetína, Martina Höniga, na jed-
nání valné hromady Honebního 
společenstva MORAVA Kojetín 
v roce 2014.                      Jiří Šírek

OPRAVY
A PRODEJ

ŠICÍCH STROJŮ
VŠECH DRUHŮ
MOŽNO I U VÁS DOMA

PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856

----------- Inzerce -----------
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Ve zkratce

PRODEJ
BYT 2+1 V KOJETÍNĚ 57 m2

s velkým balkonem. Byt je v osobním vlastnictví
 Cena: 590.000 Kč, mobil: 720 142 738

 To, že nástupiště na vlakovém 
nádraží v Kojetíně jsou díky svému 
technickému stavu pro mnohé naše 
občany nepřekonatelným problé-
mem při nastupování a vystupování 
z vlaku, je faktem a svědčí o tom 
množství dopisů, stížností a podně-
tů, které jsem od mnoha občanů ob-
držel. Řadu let nebylo možné tento 
problém vyřešit a zajistit opravu 
nástupišť tak, aby především star-
ší lidé mohli pohodlněji vystupovat 
a nastupovat. Byli dokonce tací, 
kteří do Brna jezdili přes Kroměříž, 
kde je možnost nastoupení do vla-
ku jednodušší. Díky aktivitě Rosti-
slava Kolmačky, kterého rada měs-
ta pověřila jednáním se Správou 
železniční dopravní cesty, došlo 
k tomu, že do Kojetína přijeli 30. led-
na 2014 zástupci Správy železniční 
dopravní cesty, včetně náměstka 
generálního ředitele pro provozu-
schopnost dráhy Bohuslava Navrá-
tila. Společně jsme posoudili celko-
vou situaci a dohodli se na řešení. 
K tomu by mělo dojít v měsíci květ-
nu a červnu 2014, kdy bude vy-
užito výluky na trati Přerov - Brno 
a bude provedena oprava nástu-
pišť u koleje č. 1. a 2. (druhá a třetí 

kolej od výpravní budovy). Po pro-
vedení těchto prací  bude u koleje 
č. 1 a 2 pro cestující k dispozici 
obdobné nástupiště, jako je dnes 
nástupiště u čtvrté koleje od vý-
pravní budovy. Slib  náměstka beru 
vážně, vážím si jej a pevně věřím, 
že i v Kojetíně bude nastupování 
a vystupování z vlaku a do vlaku 
jednodušší a příjemnější a nemu-
síme čekat až na termín avizované 
rekonstrukce celé železniční stani-
ce, jejíž realizace se plánuje okolo 
roku 2019 - 2020.
 Asi těžko najdeme v Kojetíně 
a okolních obcích někoho, kdo ni-
kdy nepotřeboval služby, které jsou 
poskytovány v budově kojetínské 
polikliniky. Jde samozřejmě pře-
devším o služby spojené se zdra-
votnictvím a navazujícími oblastmi. 
Letos v listopadu tomu bude 50 let, 
co byla budova polikliniky otevřena 
veřejnosti. Při té příležitosti bych 
chtěl jen připomenout fakt, že Měs-
to Kojetín nenechává tuto budovu 
napospas a každoročně investuje 
finance tak, aby došlo k postupné-
mu zlepšení jejího stavu a slouži-
la nám ještě dalších aspoň 50 let. 
V loňském roce zde došlo k výmě-

ně oken, letos plánujeme instalaci 
nové plošiny pro invalidy a úpravy 
vnitřních i venkovních prostor. Více 
využity by měly být i některé vnitř-
ní místnosti a postupně dochází 
k prodeji objektů ve dvorním traktu bu-
dovy tak, aby je noví vlastníci využili 
a opravili, což z pohledu města 
nebylo možné z důvodu nulového 
využití pro jeho potřeby. Zároveň 
bych chtěl poděkovat Boženě Do-
stálové, dlouholeté pracovnici na 
poliklinice, za věnování cenných ar-
chivních materiálů z doby otevření 
polikliniky a minulých let do sbírek 
kojetínského muzea. Některé z nich 
určitě použijeme při připomínce 50 
let otevření polikliniky na stránkách 
Kojetínského zpravodaje.
 Divadelní přehlídka, která začne ve 
středu 19. března 2014, přinese cel-
kem čtrnáct představení od souborů 
z regionu střední a jižní Moravy. Vě-
řím, že si ji jako již tradičně najde 
dostatek spokojených diváků, kteří 
budou držet palce především nad-
šeným ochotníkům a amatérskému 
divadlu, a ti z Kojetína hlavně naší 
Hanácké scéně. Do kojetínské so-
kolovny jste všichni srdečně zváni 
na dobré divadlo!               Jiří Šírek

Starosta Města Kojetína zve na

25. zasedání Zastupitelstva
Města Kojetína
které se bude konat

v úterý 25. března 2014 od 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra

 Masarykovo náměstí 8 Kojetín.
   Jiří Šírek, starosta

-------------------- Inzerce --------------------

Pozvánky

PRODÁME
BYT 3+1 V KOJETÍNĚ, ULICE NOVÁ

 v osobním vlastnictví, cihlový s balkonem ve druhém patře.
Byt je po starších lidech, plastová okna, klidné prostředí. 

Pěkný velký sklep, sušárny a kočárkárna/kolárna.
Telefon: 776 119 434
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Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Přerově

oznamuje,
že v úřední dny 

24. března a 26. března 2014
v době od 8 do 12 hodin 
a od 12.30 do 17 hodin 
bude jeho zaměstnanci 

zabezpečen 
výběr daňových přiznání

 k daním z příjmů 
v prostorách radnice Města Kojetín 

- zasedací místnost v přízemí. 
- Formuláře daňových přiznání 

budou k dispozici.

Sbírka
Máte doma staré padesátníky? Nechcete 
je vyhodit? Věnujte je na dobrou věc.
Sdružení Šance zřídilo sběrné místo 
v Kojetíně v budově Vzdělávacího a infor-
mačního centra, Masarykovo náměstí 8, 
a to až do 30. června 2014. Po tomto datu 
budou neplatné padesátihaléře vyměně-
ny v ČNB a získané finance využijeme na 
podporu dětských pacientů, kteří se léčí 
na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci. 
Další sběrná místa naleznete na
www.sancecz.org

Vladimíra Štáblová 

Informace pro občany

Ze zápisků kronikáře města Kojetína
Krátká vzpomínka 
na jedno výročí 

Na začátku března letošního roku 
uplyne již 75 let od chvíle, kdy také 
v našem městě byla postavena socha 
prvního prezidenta Československé 
republiky Tomáše Garrigua Masary-
ka s nápisem: „Svému Osvoboditeli 
1938“. Zasloužil se o to „Spolek pro 
postavení pomníku prezidentu Osvo-
boditeli T. G. Masarykovi a padlým 
občanům v Kojetíně“, za podpory Ne-
závislé jednoty legionářů v Kojetíně 
a Okrašlovacího spolku v Kojetíně. 
Spolek pro postavení pomníku… za-
hájil svoji činnost veřejnou ustavující 
schůzí 20. října 1937.
Návrh na sochu prezidenta Masa-
ryka v Kojetíně, doporučený akad. 
sochařem Španielem, zhotovil ko-
jetínský rodák, akademický sochař 
Stanislav Hlobil a dne 4. září 1938 
byl položen základní kámen pomní-
ku. Do dalšího vývoje však zasáhly 
politické události na podzim roku 
1938 a k realizaci návrhu akad. so-
chaře Stanislava Hlobila nedošlo. 
Na schůzi „Spolku pro postavení 
pomníku…“ dne 15. prosince 1938 
bylo rozhodnuto, že pro Kojetín 
bude zakoupena bronzová socha 
prezidenta Osvoboditele z Kopřivni-
ce, nacházející se na území, které 
po podepsání Mnichovské dohody 
připadlo fašistickému Německu. So-
cha tak byla zachráněna před zni-
čením, dopravena do Kojetína. Dne 
10. března 1939 bylo ústně oznáme-
no Okresnímu úřadu v Přerově, že 

pomník již stojí a vzhledem k poli-
tickým poměrům bylo upuštěno od 
slavnostního odhalení.
Jaké byly další osudy tohoto po-
mníku? Ještě v roce 1939 se po-
mník prezidenta Osvoboditele stal 
při významných událostech pietním 
místem kojetínských občanů. Avšak 
již 22. června 1940 musel být z po-
mníku odstraněn nápis „Svému 
Osvoboditeli 1938“ a 20. července 
1940 nařídil Okresní úřad v Přerově 
odstranit celý pomník. Nejdříve byl 
uložen v městské elektrárně, ale 21. 
září 1940 musel být pomník odeslán 
do Prahy. Posléze byl roztaven a sli-
tek odeslán do Berlína do továrny na 
děla. Pouzdro s dokumenty vyjmu-
té z podstavce pomníku muselo být 
odesláno gestapu v Olomouci.
Tak tedy končí osudy prvního pomní-
ku prezidenta T. G. Masaryka v Ko-
jetíně. Měl být výrazem úcty a vděč-
nosti nejen prezidentu Masarykovi, 
ale také vzpomínkou na všechny 
padlé v 1. světové válce. (Seznam 
padlých v 1. světové válce bude 
letos vložen do symbolického hro-
bu na kojetínském hřbitově).  Dnes 
na náměstí Republiky stojí pomník 
v pořadí již třetí a v tichém zamyšle-
ní a vzpomínání hledáme odpovědi 
na otázky: Proč obyvatelé Kojetína 
usilovali o postavení pomníku prezi-
denta Osvoboditele ve svém městě? 
Co je vedlo k tomu, že jejich snaže-
ní neskončilo v období po uzavření 
Mnichovské dohody? Proč byl po-
mník postaven na své místo těsně 
před 15. březnem 1939?
Odpovědi na tyto otázky můžeme 

také hledat v následujícím těžkém 
období fašistické okupace. Socha 
prezidenta Masaryka (nebo i jen 
její části), připomínala existenci sa-
mostatné Československé republi-
ky, stala se místem, kam obyvatelé 
města kladli květiny ve významné 
dny (1. května a 14. září 1939). Do-
konce i jen podstavec sochy byl pro 
nacisty nebezpečný a podle naří-
zení Oberlandrátu v Olomouci prý 
vzbuzoval pohoršení a proto musel 
být 13. září 1940 odstraněn.
Postavení sochy prezidenta Osvo-
boditele bylo výrazem vlastenecké-
ho uvědomění, smýšlení a češství 
obyvatel města, což se pak projevilo 
v době nacistické okupace zapoje-
ním mnohých obyvatel do protifa-
šistického odboje, jejich vězněním. 
Mnozí z nich položili za vlast to nej-
cennější, svůj život. Když půjdeme 
7. března letošního roku položit květi-
ny k pomníku prezidenta Osvobodite-
le, vzpomeňme také s úctou na ty, kte-
ří pomník prezidenta Masaryka před 
75 lety v Kojetíně postavili.          řez
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Došlo do redakce
Kryžių kalnas
K hoře jsme dorazili těsně před sví-
táním, okolí ještě halila pravá litev-
ská tma, mrholení a chuchvalce pří-
zemní mlhy dodávaly místu hororo-
vý ráz. Jediná světla široko daleko 
byly reflektory, zasazené hluboko 
mezi všudypřítomné kříže, což 
dále umocňovalo již tak dostateč-
ně tajuplnou atmosféru. S pozvolna 
přicházejícím světlem jsme kráčeli 
pěšinkou, vedoucí alejí křížů všech 
tvarů a velikostí na okraj samotné-
ho pahorku. U vstupu na pahorek 
na nás z výšky shlížela dřevěná 
socha Ježíše v nadživotní velikos-
ti, beze slov se tázající, co na tom 
posvátném místě my neznabohové 
pohledáváme. Začal jsem stoupat 
po dřevěném schodišti na samotný 
vrcholek, ponořen do svých vlast-
ních myšlenek, když se najednou 
vedle mě, jakoby z podzemí, ozvalo 
tiché echo modliteb v neznámém 
jazyce. Rozhlédl jsem se po okolí 
a zjistil jsem, že jsem sám, můj spo-
lucestovatel se někde pozapomněl. 
Pokračoval jsem dál po schodech, 
až se přede mnou z ranního oparu 
vynořila postava muže, modlícího 
se pod jedním z větších křížů. Ne-
věnoval mi pozornost, jen tam tak 
stál se skloněnou hlavou a tiše od-
říkával své modlitby… 
Tohle jsou mé první dojmy z místa, 
kterému se v litevštině říká Kryžių 
kalnas, česky Hora křížů. Název 

hora nemá určitě nic společného 
s výškou pahorku. Na výšku má jen 
asi deset metrů v nejvyšším bodě. 
Díky své magičnosti a dramatičnos-
ti jako hora ale bezpochyby působí. 
Hora křížů se nachází v Litvě, 11 km 
severovýchodně od krajského měs-
ta Šiauliai. První kříže se zde začaly 
objevovat asi v polovině 19. století, 
jako památník obětem litevsko-pol-
ského povstání proti nadvládě císař-
ského Ruska. Další významnou roli 
v litevských dějinách sehrála hora 
za éry okupace Sovětským svazem 
v letech 1944 - 1990, kdy ztělesňo-
vala pasivní odpor proti okupující 
mocnosti. Hora byla komunisty ně-
kolikrát srovnána se zemí, ale i přes 
bedlivý dozor KGB se vždy po něja-
ké době začaly na místě objevovat 
nové kříže. V současné době se 
na hoře nachází asi 100 000 křížů, 
a slouží jako významný turistický 
bod, stejně jako poutní místo křes-
ťanů z celého světa, zejména kato-
lického vyznání. Pro obyvatele Lit-
vy hora představuje symbol boje za 
národní identitu a samostatnost.

Jiří Hübner ml.

Z bývalého učiliště ubytovna nebude
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 19. prosince 
2013 schválilo bezúplatný převod ubytovny bývalého učiliště OSP na 
Křenovské ulici. Díky vynaloženému úsilí členů místní organizace ČSSD 
v Kojetíně a místostarostky Ilony Kapounové, která v současném voleb-
ním období úspěšně pracuje ve finančním výboru Olomouckého kraje 
a kojetínskému krajskému zastupiteli, se podařilo přesvědčit radu a za-
stupitelstvo kraje, aby se zřekli příjmu 600 tisíc Kč za roční pronájem této 
ubytovny a bezúplatně tuto budovu v odhadní hodnotě 22 milionů korun 
převedli na Město Kojetín.

František Řihošek, zastupitel, předseda MO ČSSD Kojetín

If you read this English Corner very 
often, you know that I like to com-
pare the American and Czech cul-
tures. This month I would like to wri-
te about one difference that I have 
noticed. First, I must explain so-
mething. Languages are very much 
tied to the culture where they are 
spoken. Often it is very difficult for 
me to translate an English 
word to Czech or a Czech word to 
English. Two perfect examples are 
the Czech words “domácí kutil” and 
“šikovný“. In the dictionary you will 
find “handyman” and “handy” respe-
ctively. However, these words are 
not used so often in English. The 
cultural influence on these words is 
interesting to me. I have been told 
that the Communist regime placed 
a high value on manual labor. To 
build, repair, create and produce 
things. Because of the lack of ma-
terials, many times it was also ne-
cessary to come up with a different 
way to make/repair something. At 
that ime, working with one’s hands 
was considered more valuable than 
doing work that didn’t require a per-
son to use their hands. In America 
the opposite is true. Usually the less 
educated and young people (with 
no experience) are required to do 
manual labor until they can become 
office workers or managers.
At home, Czech men pride themsel-
ves on the fact that they are able to 
make or repair whatever they want. 
American men pride themselves on 
the fact that they make lots of mo-
ney and can pay someone else to 
make or repair whatever they want. 
Recently I decided to try my hand 
at being “šikovný“ by building a do-
ghouse by myself. I am becoming 
more and more Czech the longer 
I live here. Maybe one day I will be-
come a true Czech “domácí kutil.“

notice (nəutis) - všimnout si
tied to (taid tu) - spojená s
manual labor (maenjuəl leibə)
   - fyzická páce
repair (ri’peə) - opravit
come up with (kam up wid) - vymyslet
valuable (vaeljuəbl) - cenný/vzácný
require (ri’kwaiə) - požadovat
experience (ikspiə’riəns) - zkušenost
pride themselves on the fact (praid 
dəm’selvz on də fakt) - jsou hrdi na to
recently (ri:sntli) - nedávno
by myself (bai mai’self) - sám

Jay Davis

English Corner
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Anketa

Lucie Pešová 
1. Když mám čas, tak knize, ale 
teď spíš filmu.
2. Nějaké dětské pohádky, kvůli 
dceři jsem si na ně už zvykla.
3. S tebou mě baví svět.

Březen bývá někdy nazýván Měsícem knihy, a proto se studenti Gymnázia Kojetín 
rozhodli, že se zeptají několika občanů, jaký význam má pro ně kniha

ve vztahu k jiným médiím. Položili následující otázky:

1. Dáváte přednost knize nebo filmu? A proč?
2. Jaký film jste naposled viděl/a? Jakou knihu jste naposledy četl/a? A jak se vám líbil/a?

3. Jaký je váš nejoblíbenější film? / Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?

Marie Brabcová 

1. Dávám přednost filmu, protože u knihy vždycky 
usnu.
2. Naposledy jsem viděla seriál Ordinace v růžové za-
hradě a díl se mi líbil.
3. S tebou mě baví svět.

Marie Seidlová 

1. Filmu, protože špatně vidím a mám unavené oči, 
když čtu.
2. To si bohužel nevzpomenu.
3. Tenkrát na západě.

Mara Mário Kuchař 
1. Knize, protože se mi rozvíjí pa-
měť.
2. To už si bohužel nevzpomenu.
3. Včelka Mája.

Eva Jurová 
1. Filmu, protože nerada čtu.
2. Babovřesky, moc se mi to líbi-
lo, bylo to výborné.
3. Mám ráda všechny filmy a žád-
ný neupřednostňuji.

Radek Peřina
1. Filmu, protože nerad čtu.
2. Slunce, seno, jahody, bylo to 
velice pěkné.
3. Kamarád taky rád.

Anketu připravili 
Kamila Kozáková a Marian Sedlář

Eva Buchtová
1. Spíš filmu, protože mám špat-
né oči.
2. Slunce, seno, jahody.  Líbil se 
mi moc, mám ráda všechny filmy 
od Trošky.
3. Žádný nejoblíbenější, nejraději 
se podívám na české veselohry 
a detektivky.

Martin Příkryl
1. Film, protože se u něj dá sedět 
a jíst.
2. Rychle a zběsile, bylo to dob-
ré.
3. Asi ten film Rychle a zběsile.

POZVÁNKA
NA CVIČENÍ JóGY

 při TJ Sokol Kojetín

Začínáme: 
v pátek 28. února 2014

v 17 hodin
Kde: tělocvična TJ Sokol Kojetín

(vchod od tenisových kurtů)

Srdečně se na vás
 těší cvičitelka Marta
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Mateřská škola Kojetín
Únor v Mateřské škole 
Kojetín
Děti z obou školiček čekalo plno 
zajímavých a pestrých činností. 
V úterý 4. února 2014 za námi při-
jelo Divadlo dětského diváka z Pře-
rova s pohádkovým představením 
„Červená sukýnka, červená Kar-
kulka“. A navíc jsme u nás opět 
přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou 
pohádkou, kterou zahrály dětem 
učitelky.

Středa 5. února 2014 byla pro děti 
z předškolních oddělení velkým 
zážitkem. Zúčastnily se sportov-
ního dopoledne v tělocvičně v ZŠ 

Svat. Čecha pod názvem „Zimní 
olympiáda“. Vychovatelka Alice 
Stonová všechny přítomné přivítala 
a seznámila s programem. Děti 
měly možnost vyzkoušet svou zruč-
nost v různých disciplínách: lezení 
po žebřinách, skákání na rehabili-
tačním míči, házení šipek, barev-
ných kroužků na cíl… Na jednotli-
vých stanovištích dětem pomáhali 
i žáci ZŠ. Splnění všech úkolů bylo 

na závěr oceněno malou sladkostí 
a diplomem. Ve škole se nám líbilo 
a děkujeme za hezké dopoledne.
Všichni se ale nejvíc těšili na 
19. a 20. únor 2014, kdy proběhl 
ve všech třídách již tradiční „kar-
neval“. Děti si za pomoci učite-
lek vyzdobily třídy, namaskovaly 
se do svých připravených masek 
a karneval mohl vypuknout. V kaž-
dé třídě byly připraveny zábavné 
soutěže: myší závod, chůze přes 
kameny, přenášení balonku na 
lžíci, házení míčkem, barevnými 
kroužky na cíl a chůze po laně. 
V závěru jsme si společně zatan-
covali a každý účastník byl odmě-
něn diplomem a nějakou tou dob-
růtkou.
A co nás čeká v březnu? Navštíví-
me sál Sokolovny Kojetín, kde děti 
zhlédnou pohádkový příběh „Rá-
kosníček a jeho rybník“ v rámci 
divadelní přehlídky. Připravujeme 
„Den otevřených dveří“, který se 
bude konat ve čtvrtek 20. března 
2014 v obou budovách mateřské 

školy. Pro informaci ještě podotý-
káme, že zápis do mateřské školy 
se bude konat ve čtvrtek 17. dub-
na 2014 v budově MŠ Kojetín, Ha-
nusíkova 10. O všech akcích jste 
pravidelně informováni na našich 
webových stránkách, v Kojetín-
ském zpravodaji a v případě dne 
otevřených dveří a zápisu k před-
školnímu vzdělávání také formou 
informačních letáků.

Těšíme se na plno zážitků z kultur-
ních akcí, ale nejvíc na první jarní 
dny plné sluníčka!         

vedení MŠ

Karneval - Rybičky

Karneval - SluníčkaKarneval - Berušky

Karneval - Srdíčka

Karneval - Koťátka

Karneval - Pastelky

Karneval - Žabičky
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ MŠ KOJETÍN

Pro všechny budoucí
předškoláčky a jejich rodiče,
ale i pro všechny příznivce

naší mateřské školy
budou dveře otevřeny

ve čtvrtek 20. března 2014
od 9 do 15 hodin
v MŠ Hanusíkova 10

a také v MŠ Masarykovo nám. 52

V 10 hodin mohou všichni
návštěvníci zhlédnout

v obou budovách mateřské školy
MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO.

V MŠ Hanusíkova ulice
v oddělení „Pastelek“
bude také připravena
VÝTVARNÁ DÍLNA,

kde si děti za pomoci svých rodičů
mohou vyrobit malé překvapení.

Přijďte se k nám podívat,
všichni jste srdečně zváni!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
PRO ŠKOLNÍ ROK

2014/2015
se bude konat

ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 10 do 15 hodin
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10

Přijďte s dětmi!
S sebou si přineste: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je pro děti,které nastoupí do MŠ od září 2014,
případně v průběhu školního roku 2014-2015

Mateřská škola Kojetín nabízí:
• saunování a rehabilitační cvičení • předplavecký výcvik •

• výuku anglického jazyka • dopravní výchovu na dopravním hřišti •
 • kulturní pořady •  tvořivé práce v keramické dílně •  

• rozšířenou TV a vycházky do přírody • a další •

Mateřská škola Kojetín

Mateřská škola sv. Josefa Kojetín
Mateřská škola 
sv. Josefa informuje...

Máme měsíc březen, první jarní mě-
síc. V mateřské škole se po dlouhé 
pošmurné zimě těšíme na proslu-
něné dny a vzduch provoněný pro-
bouzející se přírodou. I když zima 
neposkytovala podmínky pro zimní 
sportování a skotačení ve sněhu, 
radovali jsme se z jiných činností. 
Nový rok jsme zahájili slavností Tří 
králů. Papírové koruny proměnily 
všechny naše děti v krále a králov-
ny.
Vánoční radost trvala v mateřské 
škole poměrně dlouho. Starší děti 
měly možnost strávit noc u vánoč-
ního stromečku, spolu si hrát, troš-

ku se i bát a vyslechnout si dlouhý 
napínavý příběh z úst faráře Pavla 
Ryšavého.
Také všední dny nám rychle ply-
nou při každodenních činnostech, 
hrách, cvičení, zpívání, vytváření, 
učení a zdokonalování se v pozná-
ní a dovednostech… 
S „muzicírováním“ nám už třetím 
rokem pomáhá učitelka Lenka Če-
chová ze základní umělecké školy 
v přípravném vyučování předškol-
ních dětí.
V letošním školním roce nás také 
pravidelně navštěvuje pan Forejt 
se zajímavým vyprávěním v rámci 
projektu „Zdravý úsměv.“ Tak jak se 
snažíme pečovat o zdraví tělesné, 
duševní i duchovní, tak pan Fo-
rejt nás učí pečovat o ústní dutinu. 

Dělá to s láskou a děti se na jeho 
návštěvy těší, dokonce si i rády čistí 
zoubky.
Únor již tradičně rozzářil tváře dětí 
zvláště malým školním karneva-
lem.
V březnu nás čeká divadelní před-
stavení, za které jsme vděčni Měst-
skému kulturnímu středisku v Koje-
tíně.

V pátek 14. března 2014 
vás všechny srdečně 

zveme na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

do naší mateřské školy.

Ve středu 19. března 
a ve čtvrtek 20. března 2014 

se uskuteční 
v Mateřské škole sv. Josefa 

ZÁPIS DěTÍ 
na školní rok 2014 - 2015.
Bližší informace se dovíte
na webových stránkách:

http://www.cmsjos

Marie Přecechtělová
ředitelka Mateřské školy sv. Josefa 

v Kojetíně
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOJETÍN
SVATOPLUKA ČECHA  586

ZÁPIS
DO PŘÍPRAVNÉ

TŘÍDY
se bude konat

10. - 14. března 2014 

V případě zájmu
nás kdykoliv navštivte.

E-mail:
 reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Telefon: 581 762 032

Zápis do přípravné 
třídy pro školní rok 
2014/2015
Od září nového školního roku bude 
v Základní škole Svatopluka Čecha 
v Kojetíně opět otevřena přípravná 
třída pro děti s odloženou školní do-
cházkou, ale také pro děti předškol-
ního věku, které půjdou k zápisu 
do prvních tříd až v příštím školním 
roce. 
Průběžně jsou děti vedeny k cílené-
mu nabývání kompetencí. Nabízíme 
jim činnosti a podněty, které nabý-
vání kompetencí umožňují, postup-
ně přispívají k jejich zdokonalování, 
a které tak dítě posouvají směrem 
k získávání kompetencí obecněj-
ších, postupně pak kompetencí klí-
čových. Rozvíjení těchto klíčových 
kompetencí děti podněcuje k tvoři-
vému myšlení, logickému uvažování 
a k řešení problémů, k všestranné 
a účinné komunikaci, rozvíjení 
schopnosti spolupracovat a respek-
tovat úspěchy vlastní i druhých. 

Nově jim bude poskytována pravi-
delná logopedická intervence přímo 
ve třídě.
V přípravné třídě je doporučen 
nižší počet dětí a výuka probíhá 
převážně hravou formou v krat-
ších intervalech. Třída je vyba-
vena množstvím didaktických 
pomůcek. Děti tak mají možnost 
učit se cílevědomě řízené činnos-
ti pomalu, nenásilnou, pozvolnou 
a zajímavou formou. Účastní se 
běžného života školy, jako jsou 
návštěvy kulturních akcí, sportov-
ní soutěže, výtvarné soutěže, vý-
stavky a besídky.
Výhodou pro rodiče je bezplatnost 
výuky. Děti obdrží zdarma různé 
pomůcky a potřeby. Možnost po-
bytu ve školní družině v ranním 
i odpoledním čase je samozřej-
mostí.
Naše zkušenosti a výsledky nás 
opravňují k vřelému doporučení 
navštěvovat přípravnou třídu. Před-
školní děti zde získají základy vě-
domostí, dovedností a návyků po-
třebných pro úspěšný vstup do ZŠ.

E-mail:
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Telefon: 581 762 032

V případě zájmu nás kdykoli může-
te navštívit. Těšíme se na vás.

Gymnázium Kojetín
Rozhovor 
s Vítkem Strnadelem
V březnovém čísle KZ pokračujeme 
v sérii rozhovorů se studenty gym-
názia, kteří se kromě studia věnují 
nějaké mimoškolní zájmové aktivi-
tě. Dnes je to student 3. ročníku Vít 
Strnadel.

V kolika letech jsi začal hrát na 
bubny a kdo tě k tomu přivedl?
Na bicí hraji od čtrnácti let a už od 
malička to byl můj sen.

Hraješ i na nějaké jiné nástroje?
Ano, ještě na saxofon a dříve jsem 
hrál i na klávesy.

Jak ses dostal do přerovské ka-
pely Cookies?
Kapela si mě našla přes inzerát.

Jak zvládáš současně hudbu 
a studium na gymnáziu? 
Víceméně bez problémů. Zkoušky 
s kapelou mi moc do školy nezasa-
hují, takže se to dá zvládnout. 

Jaký je zatím největší úspěch 
skupiny? 
S kapelou Cookies jsme vyhráli dvě 
hudební soutěže, což považujeme 
za velký úspěch. Máme profesio-
nální videoklip, CD, naše písničky 
hrají v rádiích a dokonce jsme měli 
turné se známou českou kapelou 
Rybičky 48, při kterém jsme nasbí-
rali mnoho zkušeností. Dále jsme si 
zahráli na stejném pódiu s Horkýže 
Slíže, Iné Kafe a měli jsme vlastní 
koncert ve Francii a Itálii.
 
Většina vašich fanoušků jsou 

holky, nežárlí tvoje přítelkyně?
Ne, můj koníček respektuje a pod-
poruje mě ve všem, co mě baví.

Jak bys srovnal hraní na vánoční 
akademii v prvním ročníku a teď 
v ročníku třetím? 
V prvním ročníku u mě hrála znač-
nou roli nervozita. Nyní je hraní 
před publikem mojí týdenní rutinou 
a na podiu jsem jako doma, takže 
to pro mě nebylo tak vzrušující, ale 
každopádně jsem si to užil.

Kde vás vaši fanoušci můžou 
v nejbližší době slyšet?
V současné době jedeme turné po 
celé České republice, a to Praha 
- Brno - Olomouc - Ostrava. Pro 
upřesnění termínů můžete navštívit 
naše fanouškovské stránky na Fa-
cebooku.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
úspěch nejen při hraní.

Rozhovor připravily 
Veronika Káňová 

a Petra Tejchmanová 
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Střední škola řezbářská Tovačov
Střední škola řezbářská 
Tovačov informuje...

V letošním roce uplyne patnáct  let 
od doby, kdy Střední školu řezbář-
skou v Tovačově opustili první ab-
solventi oboru, jenž dal později škole 
jméno. Někdejší stavební učiliště se 
v průběhu let postupně proměnilo ve 
školu, která se zaměřuje výhradně 
na práci s masivním dřevem.  Pro-
story, v nichž se kdysi nacházely be-
tonářské dílny, jsou dnes vybavené 
hoblicemi a dřevoobráběcími stroji. 
Žáci zde v hodinách odborného vý-
cviku vyrábějí nábytek, zdobí ho řez-
bou, opravují a restaurují. 
Škola vzdělává žáky ve třech obo-
rech - uměleckořemeslné zpraco-
vání dřeva se zaměřením na práce 
řezbářské, truhlář a truhlářské prá-
ce. Dva poslední jmenované patří 
v současné době mezi preferované 

obory, což v praxi znamená, že je 
žákům Krajským úřadem v Olo-
mouci vypláceno pravidelné měsíč-
ní stipendium.  Kromě toho mohou 
zruční a pracovití žáci všech oborů 
získat přímo od školy odměnu za 
produktivní práci. Školu dnes na-
vštěvuje asi 150 žáků, kteří do Tova-
čova přijíždějí nejen z okolních měst 
a vesnic, ale i z míst velmi vzdálených 
a málokoho už překvapí, že se zde 
na řezbářskou profesi vedle chlapců 
připravují i dívky. Žáci všech oborů 
se během studia naučí používat ruč-
ní nářadí, zacházet s řezbářským 
dlátem i obsluhovat strojní zařízení. 
Po ukončení studia odcházejí někte-
ří absolventi do praxe, jiní si rozšiřují 
vzdělání nástavbovým či vysoko-
školským studiem.
Škola se pravidelně prezentuje na 
řadě akcí a výstav, z nichž mnohé 
mají už své stálé návštěvníky, účast-
ní se nejrůznějších soutěží a spolu-

pracuje na zajímavých projektech. 
V současné době je to především 
projekt Olomouckého kraje s názvem 
Podpora technického a přírodověd-
ného vzdělání v Olomouckém kraji  
(reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009), 
v jehož rámci mají žáci 8. a 9. tříd 
některých základních škol z Přero-
va a Kojetína možnost strávit den 
v dílnách naší školy, seznámit se 
s tradičními řemesly a dřevozpracu-
jící technikou a vyzkoušet si pod ve-
dením zkušených učitelů odborného 
výcviku a žáků čtvrtého ročníku svou 
zručnost při práci se dřevem. 
Další informace o SŠŘ Tovačov mů-
žete najít na www.sstovacov.cz .

za SŠŘ Tovačov
Marta Sedlářová    

29. 6. - 5. 7. 2014 
CYPRINUS CARPIO

- Letní pobytový rybářský tábor

30. 6. -  4. 7. 2014 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

- Letní příměstský tábor 
pro roztleskávačky

7. 7. - 11. 7. 2014 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

- Letní příměstský tábor

13. 7. - 25. 7. 2014 
JÁ PADOUCH

- Letní pobytový tábor
 Nejdek u Bělotína

LÉTO 2014
14. 7. - 18. 7. 2014 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
- Letní příměstský tábor

28. 7. - 1. 8. 2014 
POHÁDKOVÁ

PRÁZDNINOVÁ
ODPOLEDNE

PRO NEJMENŠÍ
- Pro děti od 3 do 6 let

3. 8. - 8. 8. 2014 
OUTDOOROVÝ

POBYTOVÝ  TÁBOR
3. 8. - 8. 8. 2014

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
- Letní příměstský tábor

 9. 8. - 16. 8.2014 
POBYTOVÝ

TANEČNÍ TÁBOR
- Třemešek

18. 8. - 22. 8. 2014
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

- Letní příměstský tábor

DDM Kojetín informuje
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DDM Kojetín informuje
Pololetky na horách

Na prodloužený víkend v půli škol-
ního roku jsme vyrazili do Koutů 
nad Desnou. Čekalo nás třídenní 
lyžování ve Skiareálu Kareš. Zima 
nám do té doby nepřála, ale tento 

Turnaj v X Box-kinectu
V  pátek 31. ledna 2014 se uskuteč-
nil  turnaj v X Box-kinectu. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích 1. - 2. třída, 
3. - 4. třída a 5. - 6. třída. Přes třicet 
dětí si vyzkoušelo jízdu na člunu, 
chytání a kop na branku. Mezi jed-
notlivými hrami se děti aktivně za-
pojily i do turnaje ve stolním fotba-
le, stolním tenise a zahrály si další 
deskové hry.
Kategorie 1. - 2. třída
1. místo: Vojta Kožuško 121 bodů
2. místo: Sárinka Šímová   97 bodů

víkend se vydařil. Lyžovalo se od 
rána do večera. Mezi dětmi byli 
i začátečníci na lyžích i snowboar-
du, na kterých poslední den ani ne-
bylo poznat, že na tom stáli poprvé.  
Děti byly nadšené i z krásného uby-
tování a domácí stravy. 

- ddm -

3. místo: Hana Nguyenová 91 bodů
Kategorie 3. - 4. třída
1. místo: Tomáš Oláh   78 bodů
2. místo: Marek Hedvíček   71 bodů
3. místo: Martin Baláž   68 bodů 

Kategorie 5. - 6. třída
1. místo: Tomáš Nguyen  100 bodů
2. místo: Jakub Smolík   65 bodů
3. místo: Jiří Novotný   59 bodů
Blahopřejeme!                     - ddm -

Výlety na hory
Jednodenní výlety jsou již u nás za-
vedenou akcí. Letošní zima se ne 
a ne ukázat v plné síle, ale i přes-
to se podařilo svahy zasněžit a my 
mohli vyrazit za zimními radovánka-
mi. I začátečníci pod vedením zku-
šených instruktorů si za chvíli troufli 
na vlek a brázdili svahy téměř jako 
závodníci na velkých sjezdovkách. 

Turnaj v bowlingu
Další soutěží Velké ceny DDM Koje-
tín byl turnaj v bowlingu. Některé týmy 
neponechaly nic náhodě a před turna-
jem trénovaly. Někteří měli výhodu, že 
zájmový kroužek bowling navštěvují. 
I tak byl turnaj velmi napínavý a vý-
sledky těsné. Dokonce v kategorii 
mladších žáků muselo dojít k závěreč-
nému rozhozu, jelikož dva týmy měly 
stejný počet bodů. Zasloužené první 
místo v kategorii mladších žáků získa-

PŘIPRAVUJEME 
NA BŘEZEN
7. března 2014

Keramický kroužek
pro mládež a dospělé

11. března 2014
Keramika pro MŠ

15. března 2014
Patchwork

21. března 2014
Jarní ples

22. března 2014
Účast tanečních kroužků 

na taneční soutěži 
Orion dancing stars 

v Němčicích na Hané 

25. - 26. března 2014
Výukový program pro MŠ

 Ferda Mravenec

Zahájení výukových  programů 
zaměřených

na dopravní výchovu

COOL HERNA V BŘEZNU:
pondělí: 16.30 - 18.00 hodin
úterý:     16.00 - 19.00 hodin
středa:   16.00 - 19.00 hodin
pátek:    15.00 - 17.00 hodin

Sluníčko
na Hanáckém bále
Zájmový kroužek Sluníčko, který 
vám tímto chceme představit, pra-
cuje pod DDM Kojetín. V kroužku se 
schází  třináct holčiček a tři bezva 
kluci, kteří se nestydí tancovat folk-
lór. Nejmladším členkám je tři a půl 
roku, nejstarším dvanáct. V sobotu 
15. února 2014 se děti sešly ve slav-

nostně vyzdobené sokolovně. I přes 
slzičky některých (já se stydím) se 
ve svých nažehlených krojích mezi 
velkými Hanáky neztratily. Své pás-
mo „Vandrovala blecha“, předvedly 
s velkým nadšením i elánem a sklidi-
ly zasloužený potlesk.
Tímto chceme poděkovat i rodičům 
za přípravu krojů a vzornou docház-
ku dětí do kroužku.

Vedoucí kroužku Sluníčko

la Lucie Nesrstová a Daniel Tomaštík 
a ve starších žácích Antonín Hrabal 
a Tomáš Nesvatba.                  - ddm -
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Městská knihovna MěKS Kojetín

Pondělí 10. března 2014
„MALOVÁNÍ PRO DěTI“

- akce se známým 
a oblíbeným ilustrátorem 

dětských knih 
Adolfem Dudkem

 (polovina tříd 1. stupně ZŠ, 
druhá polovina bude mít stejnou
 akci na podzim - 1. října 2014)

Školní družiny 
se zase mohou těšit na 
„SLOVÍčKAŘENÍ“ 

- akce plné slovních hříček 
a křížovek, kromě toho si čtenáři 

z řad dětí opět ozdobí svou 
knihovnu - v knihovně budou 

vystaveny nejhezčí práce 
ze soutěže „Namaluj jaro!“

VÝSTAVKA KNIH 
BOHUMILA HRABALA

- výstava knih Bohumila
Hrabala bude připravena

v prostorách knihovny u příležitosti 
100. výročí narození spisovatele

Akce na „Březen - měsíc čtenářů“
Kromě jmenovaných akcí 

proběhnou také 
LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY 

pro žáky 4. tříd základních škol 
a besedy s názvem 

„ŠTěKEJ, MOURKU“ 
podle knihy Ivony Březinové

pro děti v mateřských školách. 
Po besedách plných čtení 

a vyprávění o domácích zvířatech 
si děti namalují svá nejoblíbenější 

zvířátka. Obrázky si pak 
návštěvníci knihovny prohlédnou 
na nástěnce v dětském oddělení.

Širokou veřejnost zveme 
na přednášku trenérky paměti 

Lenky Pazderové
TRÉNOVÁNÍ PAMěTI 

Akce se koná v rámci „Národního 
týdne trénování paměti“ 

ve středu 12. března 2014 
v 17.30 hodin 

v sále VIC Kojetín 
na Masarykově náměstí 8

Vstup zdarma!

V pátek 4. dubna 2014 
proběhne v prostorách knihovny 

I. NOC S ANDERSENEM
Bude se číst ze spousty knížek, 

proběhne výtvarná dílnička, 
řada soutěží a pohybových her. 

Během večera přijde dětem
číst také zajímavý host 

- starosta Jiří Šírek.
V noci se děti seznámí 
s tajuplnými chodbami 

„bývalého Okresního domu“ 
při stezce odvahy…

Zájemci z řad dětí 1. stupně ZŠ 
mohou o účast soutěžit

ve svých třídách !

Akce 
na duben 2014

Z únorových akcí knihovny:

Lekce informační výchovy 
pro 1. - 3. třídy základních škol

„Hádanky a luštěniny“ 
se školními družinami 

Kam za kulturou
Výstava ze soukromé sbírky Milana Zaorala a Františka Riegla z Kojetína

T. G. MASARYK A LEGIE
Vernisáž výstavy v pondělí 10. března 2014 17 hodin

Výstava otevřena od 10. března do 4. dubna 2014
Otevřeno: po - pá 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

DěTSKÝ KARNEVAL
„VEčERNÍčEK“

neděle 9. března 2014 - 14 hodin
Rej masek, soutěže a hry, diskotéka, občerstvení, 
taneční vystoupení, balonky, malování na obličej...

Sokolovna Kojetín, slosovatelné vstupenky
Vstupenky: masky - 20 Kč, děti bez masky - 30 Kč, 

dospělí - 50 Kč 

PLES RUDÝCH KOŇŮ
sobota 15. března 2014 - 20 hodin

Hraje kapela Krakatit, Sokolovna Kojetín
Vstupné: 79 Kč, s místenkou 99 Kč.

Předprodej: Vzdělávací a informační centrum Kojetín 
Bohatá tombola a pestrý program.
Stačí přijít s červeným doplňkem

a můžete pít po celý večer zelenou za 15 Kč.
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Hanácké bál 2014
O tom, že "na té našé Hané všec-
ko máme a zpíváme" se přesvěd-
čili návštěvníci v sobotu 15. března 
v sále Sokolovny Kojetín, kde se 
konal tradiční Hanácké bál. Ten 
zahájil slavnostní nástup všech 
krojovaných  účastníků zakonče-
ný moravskou hymnou. Vedle do-
mácích z Hanácké besedy a dětí 
ze zájmového kroužku Sluníčko 
se v průvodu hrdě nesli i hosté 
z Hrušky, Kostelce na Hané a Kra-
lic na Hané. Po přivítání strécem 
Jiřím Minaříkem předvedly děti ze 
Sluníčka při DDM krátké vystoupe-

ní „Vandrovala blecha“, které pub-
likum pro svou přirozenost přijalo 
s velkým nadšením a sklidilo za-
sloužený potlesk. Následovalo vy-
stoupení domácích členů Hanácké 
besedy s pásmem tanců „Ty kojecky 
hatě“. Dokázali, že je radost pozo-
rovat roztančené usmívající se páry 
v krásných nažehlených hanáckých 
krojích. Celou atmosféru dokreslo-
vala dechová hudba Hulíňané, kte-
rá doprovázela naše Hanáky nejen 
při jejich vystoupeních, ale v celém 
průběhu večera hrála pro plný parket 
návštěvníků. Ty, které neoslovovala 
klasická polka a valčík, vtáhlo určitě 
na parket trio muzikantů, jenž hrálo 

moderní taneční hudbu. Překvape-
ní pro hosty si připravili také mladší 
členové souboru Hanácká beseda, 
kteří předvedli starý hanácký tanec 
„Šotyšku“. Ve sklepě doprovázela 
celý večer zpěvuchtivé návštěvníky 
cimbálová muzika Dubina. Zlatým 
hřebem a vyvrcholením Hanáckého 
bálu byla závěrečná Moravská bese-
da, kterou si s chutí zatančili všichni 
krojovaní, domácí i přespolní. Večer 
uběhl jako voda a nám nezbývá, než 
doufat, že návštěvnost Hanáckého 
bálu bude stále stoupat, nebo bude 
v příštích letech alespoň stejná, 
protože "me zme me a me se nedá-
me".                                      -miza-

Pozvánka na výstavu
T. G. Masaryk a legie
V letošním roce uplyne sté výročí od 
počátku 1. světové války. Reflexí na 
ni je výstava ze soukromých sbírek 
Františka Riegla a Milana Zaorala 
s názvem "T. G. Masaryk a legie". 
Expozice se orientuje především na 
poměry ke konci 1. světové války, 
kdy začaly vznikat na západní, vý-
chodní i italské frontě legie, tvořené 

především českými a moravskými 
vojáky, kteří zběhli z rakousko-uher-
ské armády. Ti usilovali po boku 
T. G. Masaryka o samostatnost naší 
země. Vrcholem tohoto období byla 
bitva u Zborova, ve které zvítězili 
naši legionáři nad vojsky rakousko-
uherskými. Tuto dobu a vše co se 
váže ke vzniku samostatného státu 
československého má právě tato vý-
stava návštěvníkovi ukázat. Dobové 
reálie budou doplněny i o unikátní 

uniformy legionářů a poutavé foto-
grafie. Expozice bude otevřena ver-
nisáží 10. března 2014 v 17 hodin 
v galerii Vzdělávacího a informační-
ho centra na Masarykově náměstí 
v Kojetíně. Co všechno předcházelo 
vzniku našeho samostatného státu a 
jaké strasti čekaly naše legionáře při 
návratu do vlasti? Přijďte se podívat, 
možnost zhlédnout tuto výstavu máte 
do 4. dubna 2014. Těšíme se na vaši 
návštěvu.                                -miza-

Všechno není košer
Hrou "Všechno není košer" v po-
dání Rádobydivadla Klapý jsme se 
ve středu 19. února 2014 rozloučili 
s divadelním předplatným "Neseďte 
doma - pojďte do divadla!".
Rádobydivadlo Klapý vzniklo v roce 
1986. Jeho zakladatelé byli Vladi-
slav Kaspar a Ladislav Valeš, sou-
časný umělecký vedoucí a režisér 
souboru. Tento renesanční člověk 
inscenaci "Všechno není košer" 
napsal na motivy slavného americ-
kého muzikálu "Šumař na střeše" 
a zároveň si v ní zahrál i ústřední 
roli otce pěti dcer Tovjeho. Divák 
jistě ocenil, jak herecké výkony, tak 
i kostýmy a výpravu scény, která 
byla opravdu okázalá. Hra přiblížila 

publiku rituály a sílu židovské tradi-
ce v malé ukrajinské vesnici Anatěv-
ka. Všechno se točilo kolem vdavek 
Tovjeho dcer, které měly svoji hlavu 
a nenechaly si z ní vyhnat své ná-
padníky. Představení bylo nejen ob-
razem a sondou do židovského svě-
ta, ale i zamyšlením nad sílou lásky 
k domovu, který někdy v duchu pro-
klínáme, ale bez kterého nemůžeme 
být. Dojem také umocnila tradiční 
klezmer hudba, která se prolínala ce-
lým představením. Divák zažil chvíle 
moudrého, úsměvného humoru, ale 
i chvíle dojetí. Rádobydivadlo Klapý 
je důkazem, že i amatérské sou-
bory můžou hrát divadlo na úrovni 
a patří mu dík za pěknou tečku, kte-
rou završilo divadelní předplatné 
v Kojetíně.                             -miza-
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středa 19. března 2014 - 9.00 hodin
DIVADLO SCÉNA ZLÍN

na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci:
SINDIBÁD MOŘEPLAVEC

divadelní představení pro 2. stupeň základních škol
(nesoutěžní představení)

středa 19. března 2014 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

s vystoupením pěveckého souboru Cantas Kojetín

středa 19. března 2014 - ihned po zahájení
DS HANÁCKÁ SCÉNA MĚKS KOJETÍN

Antonín Procházka:
JEŠTě JEDNOU, PROFESORE

komedie ze současnosti (1. soutěžní představení)

čtvrtek 20. března 2014 - 9.00 hodin
DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC

František Hrubín: 
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU

divadelní adaptace slavné poemy
pro studenty gymnázia (nesoutěžní představení)

čtvrtek 20. března 2014 - 16.00 hodin
ZUŠ ZLÍN

volně na motivy Christophera Duranga:
NEVYLÉčITELNÍ

konverzační komedie (2. soutěžní představení)

čtvrtek 20. března 2014 - 20.00 hodin
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV

Jean-Claude Islert:
NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE!

situační komedie (3. soutěžní představení)

pátek 21. března 2014 - 8.15 a 10.15 hodin
DIVADLO SCÉNA ZLÍN

RÁKOSNÍčEK A JEHO RYBNÍK
pohádka pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně 

základních škol (nesoutěžní představení)

pátek 21. března 2014 - 13.00 hodin
DS OB VELKÁ BYSTŘICE

Fernando Arrabal: MILÁčEK FANDO A LIS
drama (4. soutěžní představení)

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

pořádají
22. ROčNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH

DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2014
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 19. - 23. března 2014
a je postupovou přehlídkou s doporučením na Celostátní přehlídku amatérského činoherního

a hudebního divadla 3. Divadelní Piknik Volyně (8. - 11. a 15. - 18. května 2014)
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)

permanentní vstupenka: 300 Kč - rezervace a prodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

PROGRAM PŘEHLÍDKY:
pátek 21. března 2014 - 16.00 hodin

DIVOCH DK VIZOVICE
Wolfgang Kohlhaase - Rita Zimmerová:

RYBA VE čTYŘECH
černá komedie (5. soutěžní představení)

pátek 21. března 2014 - 20.00 hodin
DIVADLO OPONA ZLÍN

Emil Artur Longen: NEVěSTA NA MARÁCH
hudební fraška (6. soutěžní představení)

pátek 21. března 2014 - 22.00 hodin
VI. DIVADELNÍ CANDRBÁL

Bowling City Kojetín

sobota 22. března 2014 - 10.00 hodin
P.O.KRO.K KROMĚŘÍŽ

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
lehká komedie (7. soutěžní představení)

sobota 22. března 2014 - 15.00 hodin
DIVADLO DIGOKNU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Ilona Zámečníková, František Kreuzmann:
ŘEKNU TI TO V ŘÍJNU

komedie, absurdní příběh (8. soutěžní představení)

sobota 22. března 2014 -18.30 hodin
AUTORSKÉ čTENÍ básníka Michala Talo

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
kreslíře Jana Žmolíka

AKORDEON Martina Přichystala
Vestibul Sokolovny Kojetín

sobota 22. března 2014 - 20.00 hodin
DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ
Sue Glover: SLAMěNÁ ŽIDLE

komorní poetický příběh (9. soutěžní představení)

neděle 23. března 2014 - 10.00 hodin
DS NETRDLO

- DIVADÉLKO ZDEŇKA ŘEHKY MKS VYŠKOV
Slawomir Mrožek: LETNÍ DEN

absurdní drama (10. soutěžní představení)

neděle 23. března 2014 - 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

a UKONČENÍ DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2014
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Představení účastníků
Divadelního Kojetína 2014
Divadelní Kojetín letos slibuje 
bohatý program, ve kterém se 
představí celkem třináct diva-
delních souborů a divadel. Do 
soutěžní části je zařazeno deset 
divadelních spolků, které budou 
v Kojetíně soutěžit o nominaci 
a doporučení na Divadelní Piknik 
Volyně. 
Nesoutěžně uvidíme tři inscena-
ce od dvou profesionálních diva-
del - Divadla Scéna Zlín a Divadla 
Tramtarie Olomouc.
Krátce vám představím soubory, 
které budou v Kojetíně soutěžit.

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Jedná se o domácí soubor, který do 
soutěže přihlásil loni odpremiérova-
nou komedii Antonína Procházky 
"Ještě jednou, profesore". Režie 
této komedie se bravurně zhostil 
Jiří Kašík z Kroměříže.
Rok 2013 přinesl v pořadí patnác-
tou hru obnoveného divadelního 
souboru od roku 1991 a mnoho 
novinek. Nová hra, nový režisér, 
dva noví herci, čtyři hostující her-
ci, nová scéna, nové rekvizity 
a nevyhnutelně nové zážitky. Vše  
členové souboru dali dohromady 
během pěti měsíců zkoušek. 
Kroměřížský rodák Antonín Pro-
cházka, dlouholetý plzeňský diva-
delník, patří v posledních letech 
mezi nejproduktivnější a nejhra-
nější autory u nás. Jeho komedie 
se vyznačují sice ztřeštěnými, leč 
brilantními zápletkami, plně využí-
vajícími všech principů tradičních 
komediálních žánrů a divadelní 
fantazie. Téma problémů v man-
želském soužití a stereotypů života 
středního věku, se vrací téměř ve 
všech Procházkových hrách. A není 
se co divit, všechno jsou to příleži-
tosti přímo vybízející k využití pro 

humorné situace. Jsou jak zábav-
né bludiště, kde nikdo neví, koho 
a kde potká a co z toho vznikne.
I v této hře jsou postavy vrženy 
do reality, která je obrací, propí-
rá, drtí a oni se brání všemožně. 
I útěkem pomocí virtuální reality, 
díky napojení na časoprostor au-
torových myšlenek, do oblíbeného 
románu. Tato situace je zdrojem 
omylů, nedorozumění, plná báječ-
ného humoru, ale i jemné romantiky 
a smutku, protože všechno jednou 
končí. I když, kdo ví…

ZUŠ Zlín
„Hudebka, Liduška, Zuška, Malá 
scéna, balet na Štefance, drama-
ťák ve Starém divadle, výtvarka na 
Hluboké...“ ...tolik názvů pro jed-
nu a tutéž školu! Dnes se jmenuje 
Základní umělecká škola Zlín. Její 
hudební literárně - dramatický obor 
v Kojetíně představí komorní diva-
delní představení, bláznivou ko-
medii o seznamování volně na 
motivy hry Christophera Duran-
ga "Nevyléčitelní".
Hru Nevyléčitelní autor napsal 
na objednávku Phoenix Theatre 
a vznikala v období jeho sebekáz-
ně, během něhož přestal jíst slad-
kosti, denně běhal kolem přehrady 
a po každém běhání několik hodin 
psal. Autor sám říká: „Večer jsem 
bral tvrdé drogy a honil děvky“. 
Tato hra je o mezilidských vztazích 
a také o tom v čem nám psycholo-
gie a psychokecy překážejí a v čem 
nám pomáhají. Seznámení na in-
zerát? Nikdy nemáte jistotu, kdo se 
objeví. Ona je nevyrovnaná a neví, 
co chce. On je emociálně expresiv-
ní, rád pláče a navíc má doma mi-
lence. Dvě osoby pod vlivem svých 
psychiatrů hledají alespoň něco, 
co by měly společného. Jemná 
bláznivá komedie o seznamová-
ní, o potřebě všechno konzultovat 
s odborníky, o problémech se vzta-

hy a láskou obecně. Hra díky tomu 
všemu říká mnoho pravdivého 
o našem vykloubeném světě, kde je 
všechno naruby a jediný, kdo je IN, 
jsou konzultanti na všechny lidské 
činnosti. Hra je plná bizarních situa-
cí o tom, že nikdo nechce být sám, 
ale seznámit se s někým je hrozně 
těžké. 

Divadlo Dostavník Přerov
Nositel Ceny J. A. Komenského, 
patří v žánru hudebního divadla ke 
stálicím na české amatérské scéně. 
Již 43 let je také neodmyslitelnou 
součástí kulturního dění Olomouc-
kého kraje. Každoročně přichází 
s premiérovým titulem, který oslo-
vuje dospělého i mladého diváka. 
Divadelní inscenace jsou následně 
úspěšně reprizovány v Olomouc-
kém kraji a na divadelních přehlíd-
kách v Česku i v zahraničí. Letos 
tento soubor sáhl po komedii Je-
an-Clauda Islerta "Na tohle teď 
není ta pravá chvíle" a nazkoušel 
ho s režisérkou Vlastou Hartlovou.
Divákovi bude podán příběh Fre-
derica, který porazí svým autem 
bezdomovce a netuší, jak hluboce 
mu tato osudná vteřina změní život. 
A když si je člověk sám sebou příliš 
jistý a lže své ženě, že tráví večer 
s obchodním partnerem, kterému 
prodává svůj podnik, zatímco ve 
skutečnosti je se svojí milenkou… 
A když k tomu všemu vůbec netuší, 
kdo je muž, kterého porazil, začíná 
se situace velice rychle kompliko-
vat. Lži se kupí a nic neřeší. Nao-
pak. Na ně teď není očividně ta pra-
vá chvíle...

Divadelní soubor Osvětové bese-
dy Velká Bystřice je přímým pokra-
čovatelem dlouholeté ochotnické 
tradice ve Velké Bystřici. Tato tradi-
ce trvá již téměř 140 roků a o pokra-
čovateli tradice mluvíme pouze pro-
to, že působením různých okolností 
byl také několikrát změněn název 
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tohoto divadelního souboru, kte-
rý založil venkovský učitel Jaromír 
Balcárek jako Jednotu divadelních 
ochotníků ve Velké Bystřici.
Soubor se převážně věnuje ko-
mediím, ale občas sáhne i do ob-
lasti vážnějších témat. Jedním 
z nich je právě "Miláček Fando 
a Lis" od Fernanda Arrabala, 
španělského spisovatele, básníka, 
autora více než stovky divadelních 
her, filmového režiséra a výtvarní-
ka. Narodil se ve španělském měs-
tě Melilla v Maroku. V roce 1962 
založil spolu s R. Toporem a A. Jo-
dorowskym divadelní skupinu Hnutí 
Panika (podle boha Pana). V roce 
1967 je ve Španělsku kvůli svým 
rouhačským hrám zatčen a pro-
puštěn až na nátlak významných 
umělců. Jeho hry jsou nicméně ve 
Španělsku zakázány. 
Miláček Fando a Lis představuje 
myšlenkově náročné drama o pu-
tování a poznávání smyslu života 
i smrti.

Divoch DK Vizovice
Divadlo vizovických ochotníků DI-
VOCH Vizovice se místním divákům 
představilo na kojetínské přehlídce 
v roce 2010, tenkrát představil no-
vinku Dodo Gombára "Vizovický 
zázrak" v režii samotného autora. 
V letošním roce do Kojetína přive-
ze známou černou komedii  "Ryba 
ve čtyřech".  Jedná se o kouzelné 
dramatické dílko dobře známé širo-
ké amatérské divadelní obci, vyšlé 
z dílny Wolfganga Kohlhaase a Rity 

Zimmerové, navíc s podtitulem mo-
rytát. Kdo četl "Morytáty a legendy" 
Bohumila Hrabala má rázem jasno 
o co jde. Dalším vodítkem k prozra-
zení významu tohoto slova jsou jar-
mareční a kramářské písně vychá-
zející z lidových barokních příběhů 
a textů. Je nutno prozradit, že sou-
časný text "Ryby ve čtyřech" je 
daleko modernější a rafinovanější. 
Ale pojďme k meritu věci. Pojem 
morytát je odvozen od latinského 
mores, což jsou mravy. A je jasno! 
Závěrem je možno konstatovat, že 
vedle lstivého a travičského jednání 
lze počítat i s nadsázkou, humorem 
a komikou, jak už je v tomto žán-
ru obvyklé. Ostatně je známo, že 
se lidé rádi bojí a prožívají přitom 
zvláštní rozkoš. 

Divadlo Opona Zlín
Nováček přehlídky, který uvede hu-
dební frašku Emila Artura Longe-
na "Nevěsta na marách", se hlásí 
k roku založení 1949, kdy vznikl Di-
vadelní soubor Domu kultury ROH 
Svit. U jeho zrodu stála parta nad-
šenců, pro které divadlo znamenalo 
život, a kteří mu věnovali všechen 
svůj volný čas. Hlavní náplní činnosti 
souboru v posledních letech se staly 
hry a pásma pro děti. Dětský divák 
nepřihlíží jen pasivně ději na jeviš-
ti, ale je vtahován aktivně do děje 
a stává se spolutvůrcem předsta-
vení. Tento styl činnosti se začal 
provádět především díky vedení 
dokonalého znalce dětských duší 
a zkušeného režiséra Karla Seme-
ráda. Oblíbenost a návštěvnost uve-
dených představení ještě předčilo 
provedení známé ruské pohádky 
Mrazík, který odstartoval počínající 
novou etapu - etapu samostatnosti 
a nezávislosti souboru s novým ná-
zvem OPONA.
V minulé sezóně přistoupili ke hře 
pro dospělého diváka, a to drsné 
teroristické hře od irského autora 

"Poručík z Inishmoru". Letos uvádí 
hudební frašku od E. A. Longena 
"Nevěsta na marách".

První organizace pro kroměříž-
skou kulturu
Tento divadelní soubor existuje 
sedmým rokem v Kroměříži. Letos 
se poprvé odklonil od autorských 
her a současně vsadil na externí 
režii. V přehlídkovém programu uvi-
díme jejich komedii Robina Haw-
dona "Dokonalá svatba" a soubor 
se tak poprvé představí kojetínské-
mu publiku. Dnes má spolek devět 
herců a slavil již úspěch u diváků 
s vlastními hrami "Mušketýrky", 
"Sladký hřích" nebo "Nikdy nevěř 
Afroditě". Domovskou scénou je 
Dům kultury v Kroměříži.
Robin Hawdon je britský dramatik 
známý především pro popularitu 
jeho komedií. Jeho divadelní hry 
patří mezi nejčastěji hrané po celém 
světě. Jeho jméno je dobře známé 
v zahraničí, stejně jako v jeho rodné 
Velké Británii. V jednom okamžiku 
je pravděpodobné, že bude tucet in-
scenací různých titulů, staré i nové, 
hráno v různých zemích. Jeho hry 
jsou charakteristické rychlým tem-
pem a komickou složitostí jejich 
zápletky, ve spojení se základními 
rysy lidskosti a reality.
Svatební obřad a chvíle před ním 
jsou obvykle situací, kdy se lámou 
životní osudy. Tak je to i v jedné 
z nejlépe napsaných komedií sou-
časnosti. Bill s Ráchel jsou šťastní. 
Bill s Ráchel se budou brát. Oba se 
na svatbu velice těší. I Tom, Billův 
svědek, se těší. I Ráchelini rodiče 
se těší. A krásné svatební apartmá 
je pronajato...

Divadlo DiGoknu Rožnov pod 
Radhoštěm vzniklo v roce 2003. 
První hra, kterou se divadlo prezen-
tovalo, byla autorská a jmenovala 
se "Zádrhel osudu". Repertoár di-
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Z kulturních akcí
vadla dosud tvořily a tvoří hlavně 
komedie, ale najdou se zde i jiné 
žánry, např. absurdní drama "Blá-
zinec" (uvedeno v Kojetíně v roce 
2011, pozn. red.). Zajímavostí je, že 
jedna z her - aktovka "Vosa" - byla 
simultánně tlumočena do polštiny.
V současné době divadlo vystupu-
je s autorskou hrou Ilony Zámeč-
níkové a Františka Kreuzmanna 
"Řeknu ti to v říjnu". Premiéru 
měla 8. června 2013 v pražském Di-
vadle Bez Hranic. Divadlo DiGoknu 
letos slaví deset let od svého vzniku 
a touto hrou se tak trochu „vrací ke 
kořenům“. Ale jen v tom smyslu, že 
první hra, kterou divadlo před de-
seti lety uvedlo, byla také autorská. 
Tehdy to byla adaptace pohádky.
Příběh, který máte možnost vidět, 
vychází ze života. Je vtipný, smut-
ný, absurdní, překvapivý, uvěřitelný 
i neuvěřitelný. Ostatně - přijďte se 
podívat a posoudit sami…

Divadelní spolek Kroměříž
Spolek vznikl pod tímto názvem 
v roce 2006 a navazuje na dlou-
holetou tradici ochotnického diva-
delnictví v Kroměříži. První zmínka 
o ochotnickém divadle ve městě je 
z roku 1863. Spolek každý rok při-
pravuje dvě až tři premiéry a nabízí 
divákům i předplatné (ve spoluprá-
ci s MěKS i v Kojetíně, pozn. red.). 
Sezonní předplatné obsahuje sedm 
představení ochotnických spolků 
z celé České republiky a to vždy 
v měsících září až březen. Od roku 
2008 organizuje spolek Divadelní 

festival Ludmily Cápkové, který je 
koncipován jako postupový, s mož-
ností postupu na festival mladého 
amatérského divadla FEMAD Podě-
brady. Pravidelně se zúčastňuje po-
stupových přehlídek a své hry uvádí 
po celé republice. Svojí činností se 
snaží v maximální možné míře pod-
porovat dění v regionální kultuře 
a při práci dává prostor všem, kteří 
se chtějí zapojit, ať už jako orga-
nizační pracovníci, technici anebo 
herci. Na letošním divadelním klání 
v Kojetíně spolek uvede zbrusu 
novou inscenaci, komorní poe-
tický příběh autorky Sue Glover 
"Slaměná židle". Představte si, 
že se ocitnete na kamenitém os-
trově uprostřed moře. Co vám tam 
bude nejvíc chybět? Stromy, ruch 
městské ulice nebo obyčejná židle? 
Budete se snažit to místo změnit, 
nebo se mu přizpůsobíte? Sue Glo-
ver ve své pozoruhodné hře zachy-
cuje příběh čtyř lidí, kteří spojili své 
životy se skotským ostrovem Hirta. 
Někteří se tu narodili, někteří přišli 
dobrovolně, někteří naopak... Pro 
každého z nich ale mělo tohle se-
tkání zásadní význam, stejně jako 
židle vyrobená ze slámy...

DS NETRDLO - Divadélko Zdeň-
ka Řehka MKS Vyškov vzniklo 
v roce 1983 při VVŠ PV. Kromě 
divadelního souboru Haná se řadí 
mezi nejdéle působící soubory ve 
Vyškově. Díky stálé obměně členů 
se stal z divadla spolek ryze civil-
ní. Až do roku 1987 byl uměleckým 
vedoucím souboru NETRDLO ne-
únavný propagátor amatérského 
divadla, básník a režisér Josef Ři-
čánek. Po celou dobu mu s režií 
pomáhal Zdeněk Řehka. Nikdo se 
tedy nedivil, že po odchodu Řičán-
ka se v roce 1989 ujal jeho funkce 
právě Řehka. Po Zdeňkově náhlé 
smrti v roce 1996 režii převzali Ale-
xandr Novák, Ivan Přikryl a nově 

i Alois Kummer.
NETRDLO se od počátku hlási-
lo k poetice netradičního divadla 
a k principu „chudého divadla“. Ně-
kolikrát se však od této myšlenky 
odklonilo a obohatilo své inscenace 
o propracovanou scénografickou 
složku. Divadlo sklidilo potlesk pub-
lika i vavříny na mnoha přehlídkách 
amatérského divadla na Moravě 
i v Čechách: v Bechyni, na Šrámko-
vě Písku či Jiráskově Hronově (účast 
s inscenací Višňový sad na 66. Ná-
rodní přehlídce Jiráskův Hronov 
1996), v Hodoníně, Kroměříži, Ko-
jetíně, Veverské Bítýšce aj.
V Kojetíně uvede jeho poslední in-
scenaci, absurdní drama Slawo-
mira Mrožeka "Letní den". Ná-
hodné setkání dvou mužů, kteří 
zamýšlí spáchat sebevraždu na od-
lehlé pláži - jedině tak totiž mohou 
uniknout svému údělu: jednomu je 
za jakýchkoliv okolností souzen ne-
úspěch, prohra a smůla, druhému 
osud naopak předurčil samé úspě-
chy a vítězství. Těsně před uskuteč-
něním osvobozujícího činu se však 
na pláži objeví osudová žena…

Těchto deset divadelních souborů 
a spolků bude tedy soutěžit o postup 
na národní přehlídku Divadelní Pik-
nik Volyně, odkud nejlepší soubory 
míří rovnou na prestižní přehlídku 
Jiráskův Hronov. Všechna soutěž-
ní divadelní představení bude po-
suzovat čtyřčlenný lektorský sbor, 
který bude pracovat ve složení Vít 
Závodský (předseda), Vladimír Fe-
kar, Vladimír Zajíc a Marie Šerá.
Festival bude slavnostně zahájen 
ve středu 19. března 2013 pěvec-
kým vystoupením souboru Cantas. 
Nebude chybět přehlídkový časo-
pis Divadelní Koječák v čele s šéf-
redaktorkou Hanou Hásovou, který 
bude plný recenzí divadelních her, 
rozhovorů, anket,  fotografií, ale 
nebude v něm chybět recese, hu-
mor a legrace. Z časových důvodů 
a také pro nezájem ze strany herců 
neproběhne Kojetínský divadelní 
seminář, ale o doprovodné akce 
a překvapení nebude nouze, tak si 
je nenechejte ujít.
Ať vaše kroky aspoň jednou zamíří 
do sokolovny, ať se opět o Kojetíně 
mluví jako o městě divadla s vyso-
kou diváckou podporou.        -svah-
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Hanácká beseda 
v Bruselu - vzpomínání 
na účinkování kojetín-
ského národopisného 
souboru 

Když se v květnu loňského roku vrá-
tili členové národopisného souboru 
Hanácká beseda Kojetín z návštěvy 
Europarlamentu v Bruselu, byla to 
jistě netradiční událost pro ně sa-
motné i pro všechny jejich příznivce 
a obyvatele Kojetína, kteří alespoň 
„po očku“ sledují kulturní dění ve 
svém městě.
I naši senioři byli zvědaví, jak celý 
výlet, který se uskutečnil na zákla-
dě pozvání europoslankyně Olgy 
Sehnalové a skládal se z návště-
vy belgických měst Gent, Brugy  

Únor 2014 - měsíc 
věnovaný tréninku 
paměti

Již na konci ledna a po celý mě-
síc únor jsme se s našimi seniory 
setkávali na jednotlivých domech 
s pečovatelskou službou, abychom 
si s nimi zábavnou formou procvičili 
paměť. Úkoly, které měli možnost 
řešit, byly početního charakteru, 
tzn. hra s čísly - v číselných řadách 
najít vždy dvě čísla vedle sebe tak, 

Zahájení studia
letního semestru
Virtuální univerzity
třetího věku v Kojetíně
Jsme velmi rádi, že v konzultačním 
středisku Kojetín pokračuje i v let-
ním semestru 2013/2014 výuka Vir-
tuální univerzity třetího věku, jejímž 

a samozřejmě Bruselu, probíhal. 
Co všechno členové souboru zažili, 
s kým se setkali a jak dopadlo jejich 
vystoupení v secesních prostorách 
knihovny Solvay přímo v Bruselu? 
Na tyto a mnohé další otázky jim 
17. ledna 2014 přišel odpovědět 
a odprezentovat fotografie a videou-
kázky jeden z přímých účastníků to-
hoto netradičního vystoupení Milan 
Zahradník z Bezměrova.
A protože dobře věděl, že naši se-
nioři si s ním velmi rádi zazpívají 

při harmonice, vzal ji samozřejmě 
s sebou a potěšil jejich srdce něko-
lika hezkými a veselými písničkami, 
které si s ním všech 24 účastníků 
besedy s chutí zazpívalo.
Jsme rádi, že Milan Zahradník 
splnil přání našich seniorů, přišel 
ochotně za nimi a alespoň na chví-
li jim zprostředkoval, díky krásným 
fotografiím a poutavému vyprávění, 
atmosféru z výletu do Bruselu.
Děkujeme!             

A. H.

aby jejich výsledek po sečtení dá-
val hodnotu deset. Také se objevily 
příklady na zapamatování položek 
nákupu - po dvojím přečtení textu 
s potravinami a jejich množstvím 
se snažit zpaměti vzpomenout, co 
že to chtěl dotyčný vlastně koupit. 
Nechyběly ani hrátky s českým ja-
zykem, s tvorbou slov a ustálené 
větné spojení apod. I přes počá-
teční rozpaky se nakonec většinu 
úkolů podařilo přítomným seniorům 
vyřešit. V tréninku paměti budeme 
pokračovat v průběhu celého roku, 
neboť každý z nás má s ohledem na 

svůj přibývající věk určitá omezení, 
ale každý z nás má schopnost se 
udržet v dobré duševní a psychic-
ké kondici. Takovýto trénink paměti 
k tomu jistě přispívá.               A. H.

garantem je Provozně ekonomická 
fakulta České zemědělské univerzi-
ty v Praze.
V tomto semestru se pro studium 
kurzu: „Čínská medicína v naší 
zahrádce“ rozhodlo 24 studentů. 
Dne 5. února jsme se sešli v útul-
ných prostorách Víceúčelové klu-
bovny na DPS nám. Dr. E. Beneše 
a slavnostně výuku zahájili. Studen-
ti přišli usměvaví, v dobré náladě 
a s odhodláním, že se opět chtějí 
dovědět něco nového a rozšířit si 
znalosti - tentokrát z oblasti čínských 
bylinek a jejich pěstování. I tento-
krát chtějí všichni společně semestr 
zdárně ukončit a odměnit se výletem 
do jednoho z fungujících konzultač-
ních středisek, kterým bude Vyškov 
na Moravě, kde si v měsíci květnu 

převezmou své pamětní listy a ob-
drží zápis do průkazu celoživotního 
vzdělávání.
Těší nás, že se nám „rodina“ stu-
dentů VU3V úspěšně rozrůstá 
(v tomto semestru přibylo osm no-
vých studentů) a že můžeme touto 
aktivitou přispět nejen k dalšímu 
vzdělávání seniorů v místě jejich 
bydliště, ale přispíváme i k smyslu-
plnému trávení jejich volného času. 
O dalších aktivitách v našem konzul-
tačním středisku vás budeme opět 
na stránkách Kojetínského zpravo-
daje průběžně informovat.     

 A. H.
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Závěrečný seminář
Virtuální univerzity
třetího věku ve Vsetíně
Zimní semestr 2013/2014 VU3V 
nám v konzultačním středisku (KS) 
Kojetín utekl jako voda a pro jeho 
úspěšné studenty, kterými se mimo 
jiné stalo všech 17 studujících se-
niorů, čekala odměna v podobě 
slavnostního ukončení semestru 
spojeného s předáváním Pamět-
ních listů. Důležitou součástí pat-
řící k ukončení studia je též zápis 
do pomyslného vysokoškolského 
indexu, kterým je v tomto případě 
Výkaz o studiu v programu celoži-
votního vzdělávání na vysoké ško-
le. V tomto případě jde o Českou 
zemědělskou univerzitu v Praze, 
Provozně ekonomickou fakultu, 
která je garantem výuky VU3V pro-
bíhající v našem KS Kojetín. 
V případě konání závěrečných se-
minářů mají konzultační střediska 
vždy na výběr minimálně čtyři obce 
v rámci celé ČR, kde se mohou 
slavnostního předávání pamětních 
listů zúčastnit. Naši studenti si vy-
brali Kojetínu nejblíže nabídnuté 
konzultační středisko a tím bylo 
město Vsetín.
Na cestu jsme se připravili v do-
statečném předstihu. Sešli jsme se 
ráno ve středu 29. ledna 2014 sešli 
všichni na nádraží v Kojetíně, byli 
jsme dobře naladění a plni očeká-
vání, jak celý den prožijeme, a co 
pěkného nás ještě čeká.
I když samotná cesta na Vsetín 

trvala necelé dvě hodiny, zdaleka 
jsme si nestihli říct všechno, co jsme 
„potřebovali.“ Tak zaplněný vagón 
smějícími se a dobře naladěnými 
seniory při cestě z Hranic na Mora-
vě na Vsetín již dlouho u Českých 
drah neviděli, k čemuž se přiznal 
i sám pan průvodčí. Než stihlo 

„padnout“ pár výživných svači-
nek, byli jsme na místě určení. Že 
jsme ve vlaku nejeli na závěrečný 
seminář sami, to jsme zjistili hned 
vzápětí, po vystoupení na nádra-
ží. S mapkou v ruce a dotazem na 
rtech: “Kudy se jde do Masarykovy 
veřejné knihovny ve Vsetíně?“ jsme 
narazili na další početnou skupin-
ku studentů, kteří přijeli z Ostravy. 
A tak jsme společným krokem došli 
k moderní budově městské knihov-
ny, která je zcela právem chloubou 
moderní architektury ve městě.
Po exkurzi v moderně zařízené 
a útulné knihovně, po které nás 
provedla její samotná ředitelka He-
lena Gajdušková, následoval krát-
ký přesun do Domu kultury Vsetín, 
kde bylo již vše připraveno k tomu, 
aby mohl být v deset hodin zahá-
jen slavnostní ceremoniál předává-
ní pamětních listů studentů VU3V, 
kterých se ten den do Vsetína sjelo 
z celé Moravy okolo stovky.
V úvodu přivítala krátkým slovem 
všechny přítomné ředitelka Masa-
rykovy veřejné knihovny Vsetín He-
lena Gajdušková, první místosta-
rostka města Vsetín Květoslava 
Othová, hned za ní následoval dru-
hý místostarosta a poslanec Petr 
Kořenek, dále promluvil k přítom-
ným studentům ředitel Domu kul-
tury Vsetín Milan Kostelník a poté 
se slova ujala manažerka Virtuální 
univerzity třetího věku Provozně 
ekonomické fakulty České země-
dělské univerzity v Praze Klára Ne-
hodová, která zhodnotila uplynulý 
zimní semestr 2013/2014. Mezi 
zajímavými daty jsme se dověděli, 
že v rámci celé ČR probíhá výuka 
VU3V ve 132 konzultačních stře-
discích a do výuky se zapojilo 2185 
studentů (z čehož 68 studentů se-
mestr neukončilo)! No uznejte, to je 
již úctyhodný počet studia chtivých 
seniorů, kteří ve svém věku nere-
zignovali na vzdělání a dále se sna-

ží zapojit do aktivit, které jsou pro 
ně připravovány a nabízeny. Jsme 
rádi, že mezi těmi 132 konzultační-
mi středisky je i KS Kojetín a že se 
zde studium setkává mezi seniory 
se stále vzrůstajícím zájmem. 
Studijních témat, ze kterých si zá-
jemci o studium mohou vybírat, 
je v současné době již sedmnáct 
a během letního semestru se budou 
natáčet další tři témata.
Klára Nehodová přečetla nejlépe 
ohodnocené eseje, které mohou 
sami studenti psát a uveřejňovat na 
portále www.e*-senior.cz.
Na místě byl též vyhlášen nejstarší 
přítomný studující senior a seniorka 
VU3V. Nejstarším přítomným stu-
dujícím seniorem byl pan Smolka 
z KS VŠB-TU Ostrava a k naše-
mu milému překvapení, nejstarší 
přítomnou studující seniorkou byla 
vyhlášena paní Kolofíkova z naše-
ho konzultačního střediska Kojetín. 
Oba jmenovaní obdrželi malý upo-
mínkový předmět a gratulovali jim 
všichni přítomní hosté, které jsem 
jmenovala v úvodu tohoto článku. 
Samozřejmě, že sklidili také bouř-
livý potlesk od všech přítomných 
studentů.
A z kterých že konzultačních stře-
disek se do Vsetína sjeli studenti?  
Tak vezměme to podle abecedy: 
Břeclav, Kojetín, Kopřivnice, Opa-
va, Ostrava - Výškovice, Ostrava 
VŠB - TUO, Rožnov pod Radhoš-
těm a domácí Vsetín.
A nyní ještě jeden z důležitých čí-
selných údajů a tím je počet konzul-
tačních středisek, ve kterých bude 
zahájena výuka v letním semestru 
2013/2014. K potěšení všech se 
„rodina“ konzultačních středisek 
stále rozrůstá a tak to bude již číslo 
145! 
Po sdělení všech těchto důležitých 
a příjemných informací následo-
valo kulturní vystoupení místního 
národopisného souboru Vsacánek, 
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Charita Kojetín

            DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2014 PRO VŠECHNY SENIORY KOJETÍNA A OKOLÍ

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

pondělí 10. března 2014 od 10 hodin 
pátek 14. března 2014 od 10 hodin

pondělí 17. března 2014 od 10 hodin
PLETENÍ Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ

Pro všechny seniory Kojetínska
 (materiál + provozní náklady 20 Kč/hodina)

Přivolejte s námi JARO: nyní výroba motýlků, květin 
a zvířátek z motaného papírového proutí. 

úterý 11. března 2014 od 10 hodin
úterý 18. 3. 2014 od 10 hodin

HLAVOLAMY
Máte rádi hlavolamy? Přijďte si k nám procvičit 
mozkové závity! Během pravidelné manipulace

s hlavolamy se mohou vyskytnout některé vedlejší 
žádoucí účinky, například zlepšení koncentrace, 

jemné motoriky, paměti, nebo posun vašich 
dosavadních hranic trpělivosti.

úterý 25. března 2014 od 15.30 hodin
Zveme vás na povídání o místech 

poznamenaných lidským utrpením i láskou
NA OSTROVĚ MOLOKAI

V HAVAJSKÝCH OSTROVECH
Poutavé vyprávění sr. Martiny Tenčíkové, které 
se splnil sen, vydala se po stopách P. Damiána 

de Veuster - pomocníka malomocných, navštívila 
Havajské ostrovy, kde prožila mnohá dobrodružství, 

nocovala v džungli a setkala se s domorodými 
obyvateli. Vyprávění je spojené s promítáním 

cestopisných fotografií a výstavkou
různých předmětů z této oblasti.

čtvrtek 27. března 2014 od 9 hodin
MŠE SVATÁ 

na Domě sv. Josefa za Charitu Kojetín,  
její pracovníky, uživatele i dobrodince. 

P O Z O R !
Připravujeme se na 

VÝSTAVU VÝROBKŮ UPLETENÝCH 
Z PAPÍROVÉHO PROUTÍ NEBO PEDIGU,

 která proběhne v rámci „Velikonočního jarmarku“
 od 7. do 17. dubna 2014.  

Na této výstavě mohou vystavovat všichni,
kteří se touto technikou zabývají. Přihlášky přijímáme 

na Domě sv. Josefa od 10. března 2014. 

Na všechny programy je možné
po předběžné domluvě

 zajistit dovoz charitním automobilem.

PODĚKOVÁNÍ !

Touto formou děkujeme Výboru dobré vůle
- Nadaci Olgy Havlové, která nám v závěru
loňského roku poskytla finanční příspěvek
a podpořila tak projekt na opravu střechy

a pořízení vybavení pro centrum denních služeb.
Díky tomuto příspěvku můžeme 

rozšířit prostory centra o další místnost
a zkvalitnit tak naše služby

poskytované seniorům
a lidem se zdravotním handicapem.

 Děkujeme!  

Centrum sociálních služeb Kojetín
který přítomným předvedl ukázku 
z místního folklóru. Vystupující děti 
a mládež si připravili tance a pís-
ničky, které si s nimi rádi zazpívali 
i všichni v sále.
Po tomto oficiálním programu ná-
sledovalo krátké školení pro všech-
ny přítomné vedoucí konzultačních 
středisek týkající se nově spuštěné-
ho portálu VU3V. 
Došla také řada na dobrý oběd 
a od 14 hodin byl připraven pro-
gram pro studující seniory v podo-
bě prohlídky centra a kulturních pa-
mátek ve Vsetíně s profesionálním 
průvodcem. A kdo měl štěstí a čas, 
mohl svou návštěvu města zakon-
čit exkurzí v místním rodinném mini 
pivovaře Valášek. Poslední bod 

programu se nás již bohužel netý-
kal, neboť jsme se s ohledem na 
všechny členy naší „party“ a jejich 
věkovou kategorii, snažili dostat 
včas domů.
I tak byli s tímto výletem do Vse-
tína všichni studenti z KS Kojetín 
spokojeni. Smíchu a dobré nálady 
jsme si užili do sytosti a již teď se 

těšíme na slavnostní zakončení 
letního semestru 2013/2014, který 
proběhne v pro nás nejblíže na-
bízeném konzultačním středisku, 
a tím je Vyškov.
Tak tedy v květnu 2014 se všemi 
úspěšnými studenty VU3V z Kojetí-
na na viděnou!         

                A.H.
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Seznam postních nedělí:

1. neděle postní - Invocavit: „Bude 
mě volat a já mu odpovím, v dobách 
soužení budu s ním, vysvobodím jej 
a oslavím.“ Žalm 91,15

2. neděle postní - Reminiscere: 
„Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj 
a na svou lásku, která je od věků.“ 
Žalm 25,6

3. neděle postní - Oculi: „K Hos-
podinu stále mé oči hledí, on moje 
nohy z pasti vyprostí!“ Žalm 25,15

4. neděle postní - Laetare: 
„S Dcerou jeruzalémskou se vesel-
te, všichni, kdo ji milujete, jásejte! 
Radujte se, radujte spolu s ní, všich-
ni, kdo jste nad ní truchlili!“ - „Když 
pak byl Ježíš v Betanii a stoloval 

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

2. 3. 2014 (neděle)
poslední po „zjevení“ Páně;
 před „Popeleční středou“

BOHOSLUŽBY
- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

5. 3. 2014 (středa - Popeleční)
MODLITBY A ZPĚVY Z TAIZÉ

od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

9. 3. 2014 (1. postní neděle - Invocavit)
BOHOSLUŽBY

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

Pozvánka k setkání v březnu (v čase "postu")

„Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 1,8
„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!.“ Žalm 57,2a

V zimním období se modlitby a bohoslužby
konají  v nové „modlitebně“ Husova sboru.

V době konání obřadů a setkání budou prostory 
Husova sboru (synagogy) v tomto období

otevřeny veřejnosti na požádání.

Pokud máte zájem o prohlídku sboru s výkladem, 
kontaktujte předem farní úřad či VIC Kojetín.

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“!

Podrobnější informace a aktuální data setkání 
i mnoho dalšího najdete na našich webových 

stránkách: http://ccshkojetin.wz.cz/ 
nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/ 

a v aktuálním čísle Kojetínského Zpravodaje.

Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání: 
pondělí a úterý: 

DUCHOVNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ
výuka husitského náboženství a duchovní výchovy
 - ve škole, na faře a v klubovně nové modlitebny

středa: MODLITBY A ZPĚVY Z TAIZÉ 
v nové modlitebně

čtvrtek: BIBLICKÁ HODINA 
s besedou na faře v kanceláři

neděle: BOHOSLUŽBY VE SBORU 
(nyní v nové modlitebně)

Připravujeme: 
Jednou za měsíc ve středu* se budou děti 

a mládež scházet k volnočasovým aktivitám v klubu 
„Dobrá zpráva“ v klubovně nové modlitebny.
Jednou za měsíc v pátek* chceme pořádat

zvláštní setkání k promítání biblicko-historických
filmů s křesťanskou tématikou. 

Jednou za měsíc v sobotu* 
bychom se scházeli k přednášce 

z křesťanské mystiky a duchovní vědy.
*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  Lukáš 19,10

v domě Šimona Malomocného, při-
stoupila k němu žena (Marie Mag-
daléna!) s alabastrovou nádobkou 
velmi vzácné masti a vylila mu ji 
na hlavu.“ Izaiáš 66,10 a Matouš 
26,6-7

5. neděle postní - Judica: „Zjed-
nej mi právo, Bože, buď mým ob-
hájcem před bezbožným národem, 
zachraň mě před lstivým a podlým 
člověkem!“ Žalm 43,1

6. neděle postní – Palmarum 
(Květná): „Povězte Dceři sionské: 
Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, 
sedící na oslu, na oslíku, osličím 
hříbátku.“ - „Hosana, Synu Davi-
dův!“ „Požehnaný, jenž přichází 
v Hospodinově jménu!“ „Hosana na 
výsostech!“ Matouš 21,5.9

CVIčENÍ JÓGA
při MěKS Kojetín

S NOVÝM
CVIčITELEM

LUBOREM
SVOBODOU

OPěT SE CVIčÍ!
Každé úterý

od 17 do 19 hodin
v malé tělocvičně

1. patro Sokolovny Kojetín

Platí zakoupené
permanentky v loňském roce!
Permanentka na 10 vstupů
+ jeden zdrama stojí 400 Kč
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Inzerce
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Historické fotografie

Členský průkaz člena Moravského kola spisovatelů v BrněČlenský průkaz člena odboru košíkové S. K. Kojetín

Trénink na sokolské zahradě v Kojetíně, 1945 Trénink košíkové, S. K. Kroměříž, červen 1946

Trénink košíkové, sokolská zahrada (?), duben, 1945 Kojetínští učitelé v roce 1953: 
stojící zleva: Dr. Jan Laurenčík, Marie Fekarová,

Vítězslav Drkoš, JUDr. František Hradil,
Tajsia Svačinová, Antonín Malý 

sedící zleva: Ludmila Vrtělová, Františka
Zatloukalová, Jan Složil, Josefa Voždová,

Marie Obdržálková

 Dívčí smyčcový orchestr Josefa Voždy, Kojetín

Fotografie zapůjčila 
ze svého osobního archívu 

Dolores Holásková (Jüptnerová)
řez
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Odešlas, maminko, neznámo kam, vzpomínky po Tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá, Ty že jsi vždycky pro nás jen žila.

Dne 28. února 2014 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky

paní Jarmily Behancové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky

Dne 5. března 2014 by se dožila 66 let 

paní Jarmila Ernstová
S láskou vzpomínají manžel, dcera Kateřina 

a syn Lubomír s rodinami.

Jedné noci tmavé, když ztichl den,
odešel jsi spát svůj věčný sen.

Dne 13. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí, 
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček 

pan Zdeněk Pěcha z Kojetína
Vzpomeňte všichni, kdo jste ho měli rádi.

Dne 16. března 2014 uplynou tři roky od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Jaroslava Mrtvého
Tichou vzpomínku věnuje rodina.

Čas bez významu plyne, láska přetrvává.

Dne 17. března 2014 uplynou dva roky od smrti našeho syna 

pana Jiřího Vaculy
Stále vzpomínají rodiče, děti Lucie, Nikola, Matyas,

sestra Naďa s rodinou, babička, ostatní příbuzenstvo a kamarádi.


