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Milí čtenáři,
na samém začátku měsíce dubna stojí letos velikonoční svát-
ky a otevírají nám tak první celý jarní měsíc. Prvního dubna 
budeme slavit Zelený čtvrtek, tedy den, kdy Kristus naposledy 
večeřel se svými učedníky a kdy byl zatčen. Následující den, 
Velký pátek, připomíná Ježíšovo utrpení a smrt na kříži. Na 
Bílou sobotu vzpomínáme na Krista ležícího v hrobě, ve večer-
ních hodinách už ale začínají tzv. obřady Velké noci - noci ze 
soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých.
Právě okamžik Kristova vzkříšení je ústředním bodem nejen 
velikonočních svátků, a tak i celého roku, ale také nejdůležitěj-
ším okamžikem dějin církve i celého světa. Ne nadarmo píše 
sv. Pavel v prvním listu Korintským: „Nebyl-li Kristus vzkříšen, 
je vaše víra marná… Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 
jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen!“
Právě toto rozhodné přesvědčení o Kristově zmrtvýchvstá-
ní je důvodem tak výrazné proměny, jakou pozorujeme  
v závěrečných úryvcích novozákonních evangelií. Podívejme 
se jen na takové učedníky putující do Emaus, jak o nich píše 
evangelista Lukáš ve 24. kapitole: „Když se k nim na cestě při-
pojí zmrtvýchvstalý Ježíš, kterého ovšem nepoznají, rozmlou-
vají s ním. V Emauzích jej pozvou k večeři a poznají ho až při 
lámání chleba. Ježíš jim zmizí, oba učedníci se ale okamžitě 
vracejí k ostatním, ačkoliv už je večer a do Jeruzaléma je to tři 
hodiny cesty“.
Kniha Skutky apoštolů zase ukazuje, jak jsou učední-
ci, kteří se „ze strachu před Židy“ skrývají za zavřený-
mi dveřmi, jen o několik týdnů později schopni vystoupit  
a veřejně mluvit o Kristu, jenž byl ukřižován a vstal z mrtvých, 
a dokáží to tak přesvědčivě, že se k nim v jediném dni přidává 
na tři tisíce lidí.
A dějiny církve a jejího šíření tím teprve začínají. Za necelých 
dvacet let založí apoštol Pavel první křesťanskou obec na evrop-
ské půdě, ve Filipech, a o pár let později bude psát list křesťanům  
v Římě, v hlavním městě říše. Následovat sice bude pronásledo-
vání, ale v roce 313 císař Konstantin křesťanství povolí. Krátce 
nato se stane státním náboženstvím římské říše a začne se šířit  
i do dalších národů nejen v Evropě.
Zcela zásadním způsobem také začne ovlivňovat kulturu  
a společnost ve všech zemích, kam se dostane. Plodem křes-
ťanské společnosti nejsou jen architektonické, výtvarné a jiné 
umělecké památky, ale i ty základní stavební kameny „západ-
ního“ způsobu myšlení, které dnes považujeme za samozřej-
mé - hodnota a důstojnost každého člověka, rovnost a svobo-
da všech lidí a mnohé další.
Víra v Boha a principy, jež z ní vyplývají, se promítly do kultury 

našeho kontinentu a celého západního světa tak hluboko, že je 
těžko hledat oblast, která by jimi nebyla ovlivněna. Pokud se však 
této identity zříkáme nebo ji přinejmenším nejsme schopni či 
ochotni bránit, podkopáváme tím samotné základy naší existen-
ce a vytváříme vakuum, které rychle zaplňují všelijaké náhražky  
a karikatury.
Kéž tedy jsou pro nás letošní velikonoční svátky impulzem  
k tomu, abychom znovu objevili své kořeny, základy naší civili-
zace, a dokázali je ochotně chránit a rozvíjet.

Jiří Gračka

Bohoslužby Svatého týdne v kojetínském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie

Zelený čtvrtek - 1. dubna 2010
18 hodin Mše svatá na památku večeře Páně
19 - 21 hodin Otevření kostela k tiché adoraci
21 hodin Adorace v Getsemanech

Velký pátek 2. dubna 2010
8 - 18 hodin Otevření kostela k tiché adoraci
15 hodin Křížová cesta
18 hodin Obřady na památku umučení Páně

Bílá sobota 3. dubna 2010
8 - 20 hodin Otevření kostela k tiché adoraci
20 hodin Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna 2010 
9 hodin Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
14 hodin Svátostné požehnání

Pondělí velikonoční 5. dubna 2010
9 hodin Mše svatá
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada města Kojetín se na svém 74. zasedání konaném dne 17. března 2010 

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zabývala se peticí občanů, kteří 
nesouhlasili s prodejem níže uve-
dených pozemků a nemovitostí vy-
užitých pro stavbu nákupního cent-
ra a z tohoto důvodu,
- nesouhlasila s prodejem:
- budovy č. p. 595, zastavěná plo-
cha a nádvoří, postavené na po-
zemku p. č. st. 424/2 a pozemku 
p. č. st. 424/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 215 m2,
- budovy bez čísla popisného, po-
stavené na p. č. st. 1579 a pozem-
ku p. č. st. 1579, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře cca 155 m2,
- pozemku p. č. 424/6, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 134 m2,
- pozemku p. č. 609/6, zahrada, 
o výměře 118 m2,
- pozemku vedeného ve zjednodu-
šené evidenci - původ parcel EN 
p. č. 623, o výměře cca 34 m2, vše 
v k. ú. Kojetín, 
- předloží celou věc k projedná-
ní zastupitelstvu města v červnu 
2010, doplněnou o výsledek ankety, 
prověřující zájem občanů o výstav-
bu nového supermarketu ve městě 

Kojetíně,
- uložila starostovi města písemně 
informovat iniciátory petice obča-
nů města Kojetína - nesouhlasu se 
záměrem vybudování obchodního 
centra v lokalitě ulic Kroměřížská 
a Nová, o stanovisku RM k této pro-
blematice,
- nesouhlasila se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemku 
p. č. 7095, ost. plocha, k. ú. Kojetín,
- nesouhlasila s provedením re-
konstrukčních prací na zahořelé 
nemovitosti na ulici Padlých hrdinů 
976, Kojetín,
- schválila pronájem nebytových 
prostor v budově Polikliniky Koje-
tín, ulice  6. května 1373, o výměře 
32 m2, Občanskému sdružení so-
ciálních a finančních poraden ČR, 
Hodonín, za účelem provozování 
sociálního a finančního poraden-
ství, na dobu neurčitou,
- vzala na vědomí předloženou 
zprávu o požadavcích na jízdní 
řády AD a ČD,
- stanovila podmínky pro vyhláše-
ní výběrového řízení na dodavatele 

úklidových služeb pro Město Koje-
tín,
- vzala na vědomí výsledky výbě-
rového řízení na obsazení funk-
ce vedoucího finančního odboru 
Městského úřadu Kojetín ze dne 
16. 3. 2010 a jmenovala na návrh 
tajemnice do funkce vedoucí finanč-
ního odboru Ing. Hanu Večeřovou, 
ke dni 1. 8. 2010,
- Rada města Kojetína, plnící funk-
ci zakladatele společnosti Technis 
Kojetín s. r. o., dle § 102 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, po projednání:
- odvolala z funkce jednatele spo-
lečnosti Technis Kojetín s. r. o., pana 
Miloslava Ticháčka, ke dni 31. 3. 
2010 a dnem 1. 4. 2010 jmenova-
la do funkce jednatele společnosti 
Technis Kojetín s. r. o., pana Jaro-
slava Minaříka (Upozornění: výkon 
této funkce nesouvisí s výběrovým 
řízením na místo ředitele Technisu! 
Nový ředitel bude jmenován na zá-
kladě výsledků výběrového řízení)

 Jiří Šírek

Informace pro občany

Výzva k provedení 
deratizace v Kojetíně 
a jeho místních částech 
Popůvky a Kovalovice
Vážení občané, podnikatelé a práv-
nické osoby,
chtěli bychom vás upozornit, že 
i v našem městě se vyskytují pot-
kani a jiní škodliví a zdraví nebez-
peční hlodavci, kteří se mohou 
přemnožit v místech nebo objek-
tech, kde mají dostatek potravy. 
Provozovatelé těchto objektů 
jsou povinni zajišťovat účinnou 
speciální ochrannou deratizaci 
na základě zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákona o ochraně veřejného 
zdraví). V případě, že provozovatel, 
speciální deratizaci nevykonává 
a neplní si řádně své povinnosti 
na úseku veřejného zdraví, může 

mu speciální ochrannou deratizaci 
nařídit krajská hygiena a za poruše-
ní zákonem stanovených povinnos-
tí, mu může uložit pokutu.
Občané, kteří nejsou podnikatelé 
ani právnické osoby, mají rovněž 
povinnost udržovat ve svých 
objektech čistotu tak, aby nepo-
skytovali úkryt, hnízdiště nebo 
obživu potkanům a jsou povinni 

provádět běžnou deratizaci, běž-
nými prostředky. 
Rozdíl mezi speciální ochrannou 
deratizací a běžnou deratizací je:
- speciální ochrannou deratizací 
je povinen zajistit každý podnikatel 
nebo právnická osoba, ale usku-
tečnit ji může pouze osoba k tomu 
oprávněná na základě živnosten-
ského zákona,



4/10 Kojetínský zpravodaj

3

Informace pro občany
- běžnou deratizací je povinen  
a oprávněn provádět každý občan.
Město Kojetín bude provádět speci-
ální ochrannou deratizaci v těchto 
termínech:
- Jarní: 15. 3. do 15. 4. 2010
- Podzimní: 1. 10. do 30. 10. 2010
Městu Kojetín provádí speciální 
ochrannou deratizaci odborná fir-
ma:
SERVIS 3xd Olomouc, J. Glazaro-
vé č. 9 e, 779 00 Olomouc, tel. 585 
418 391, mob. 603 400 300 e-mail: 

servis3xd@seznam.cz.
V případě, že nemáte ještě opráv-
něnou osobu, která Vám zajistí 
provedení speciální ochranné dera-
tizace, je možno tuto firmu kontak-
tovat a dohodnout se na provedení 
deratizace ve stejných termínech.
Smyslem hromadné akce ve stej-
ném termínu je zajistit co nejvyš-
ší účinnost likvidace škodlivých 
hlodavců tak, aby byl naplněn smy-
sl zákona ochrany veřejného zdra-
ví. Pokud nevyužijete k deratizaci 

uvedenou centrální firmu, která po-
užívá jednotnou metodiku pro celé 
město, včetně centrálního hlášení 
za subjektivní organizace, tak vás 
žádáme o zaslání kopie protokolu 
o provedené práci, kde je nutný údaj 
o použité látce a počet míst (stani-
ček) položených v areálu. Jedná se 
o preventivní opatření v případě na-
hodilé otravy při použití nevhodné-
ho přípravku v rámci obce.
Děkujeme vám za spolupráci.

Eliška Izsová, referent odboru VŽPD

Došlo do redakce
„Žádný strom neroste 
do nebe…“ 

Drazí spoluobčané, jistě jste si 
všimli mizejících stromů před ZŠ 
nám. Míru. Možná si nejeden z vás, 
položil otázku, jaký důvod stál za 
tímto razantním činem. Byly tyto 
stromy něčím nebezpečné? Ohro-
žovaly děti, auta, chodce? Bránily 
nějakému významnému podnika-
telskému záměru? Byly stromy po-
škozené, přestárlé, bylo jejich vyká-
cení opravdu nutné? Dovolte nám, 
abychom vám celou situaci pomohli 
poněkud objasnit. 
Město má údajně v ruce stanovisko 
na slovo vzatých odborníků, kteří 
vykácení stromů doporučili. Tako-
vé doporučení dnes naštěstí není 
těžké získat, je přece doba opráv-
něných obav z nebezpečných stro-
mů, o kterých nás patřičně obrazně 
a barvitě informují seriózní média. 
Kolik stromů kolem cest například 
zavinilo smrt mnoha nadějných od-
vážných řidičů… Nejlepší by bylo je 
všechny vykácet a postavit kolem 
cest záchytné bariéry, jak to vídá-
me na vrcholných motoristických 
podnicích. 

Jak uvedli kojetínští radní v článku 
pro Přerovský deník: „Stromy (před 
školou na náměstí Míru) jsou polo-
suché a navíc se nacházejí v blíz-
kosti Základní školy na náměstí 
Míru, takže ohrožují bezpečnost 
dětí“. To přesně zapadá do výše 
zmíněné chvályhodné celospo-
lečenské nálady: strom - nepřítel 
a hrozba pro všechny a přede-
vším pro naši budoucnost - děti. 
Jak nás několikrát učili naši radní: 
strom nemá v podstatě ve městě 
co dělat. V dnešní době energe-
tické krize strom poskytuje zřej-
mě jediný užitek - palivové dříví.  
Možná si pamětníci vzpomenou, 
kolik nevinných lidí padlo za oběť 
nemilosrdným zabijákům - stro-
mům. Stačí jen zalistovat kronikami 
a jistě byste našli mnoho otřesných 
případů. Naši předkové před třice-
ti, padesáti a sto lety bezohledně 
a nezodpovědně zamořili naši 
krajinu, města a vesnice stromy 
na těch nejméně vhodných místech 
- v parcích před školami, v areálech 
nemocnic, na sídlištích, odpočinko-
vých zónách. Stromy jsou hrozbou 
lidem, o majetku nemluvě. My se 
s tímto neblahým dědictvím potýká-
me dnes a denně. 
Jak uvedl místostarosta Jiří Šírek 
pro Přerovský deník hlavním důvo-
dem kácení stromů byl jejich  špat-
ný zdravotní stav: „Máme v ruce 
posudek odborníků a dendroložka 
posuzovala jednotlivě každý kus.“  
Je s podivem, že stromy jsou v tak 
špatném zdravotním stavu, když je 
na slovo vzatí odborníci z Technisu 
s patřičným vyškolením tak nespor-
ně kvalifikovaně ošetřují s využitím 
těch nejmodernějších výdobytků 

techniky a podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí. 
Přibližně za měsíc tu máme 
22. duben, který se každoročně sla-
ví jako Den země. Jde o ekologicky 
motivovaný svátek, upozorňující lidi 
na dopady ničení životního prostře-
dí, a rozvíjející diskuzi o možných 
cestách řešení. V našem městě 
jsme však po stránce ochrany bez-
pečného životního prostředí přímo 
ukázkově důslední a můžeme jít 
ostatním městům příkladem. Třeba 
školní sběrovou soutěží  „Vysaďme 
si vlastní les“. Sbírat papír je jistě 
záslužná věc. Praxe mimo školu je 
ovšem jiná. Hned jak děti opustí la-
vice a vyjdou před školu, vidí realitu 
- více pokácených stromů, než vy-
sázených nových.  Dětem ve ško-
lách se snažíme vštěpovat lásku 
k přírodě a jdeme jim krásným pří-
kladem, jak o ni pečovat a chránit 
ji. 
Základní škola leží na jedné z nej-
frekventovanějších křižovatek v Ko-
jetíně, kde denně projedou stovky 
aut. Na místo nebezpečných stro-
mů město nechá vysadit dle pro-
jektu krásné a bezpečné skupiny 
nízkých keříčků, které jednak ne-
budou zbytečně stínit a naše milé 
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English Corner

I would like to introduce myself. 
My name is Jay Davis. I was born 
in the state of Illinois in the USA, 
and now I live in Kojetín. I have an 
amazing Czech wife and a small, 
sometimes cute and sometimes 
annoying, always barking dog:) 
I would like to establish a regu-
lar newsletter column to assist 
people who are learning English. 
I hope that it will be useful and en-
tertaining.

I would like to - chtěl bych
amazing - úžazný
cute - roztomílý
annoying - protivný
to bark - štěkat
to establish - zavést
column - rubrika
to assist - pomáhat
entertaining - zábavný

Jay Davis

Došlo do redakce
děti budou moci na vlastní oči vidět 
desítky projíždějících aut. 
Podle vedení ZŠ musely stromy 
ustoupit, i proto že stíní a to přede-
vším v šatně tělocvičny a tělocvičně 
samotné. Vedení školy se správně 
domnívá, že vytvořením paseky 
před školou se vše vyjasní. A navíc 
jak praví stará moudrost našich ba-
biček: „Kam nechodí slunce, chodí 

lékař.“  Jenže za časů našich ba-
biček nebylo ve vzduchu množství 
mikroprachových částic a výfuko-
vých plynů.Těch několik keřů, které 
sotva přežijí nápor rozdováděných 
dětských botiček alespoň do příští 
zimy koruny vzrostlých stromů ne-
nahradí.

S přáním krásného jara
Stromy pro budoucnost o. s.

Vzpomínky na dobu
učení

Na základních školách skončilo ob-
dobí podávání přihlášek ke studiu 
na středních školách a učilištích. 
O tom, jak se tato situace řešila 
před sto lety nám poslal příspěvek 
Jaroslav Šiška st. Jsou to vzpomín-
ky Tomáše Indráka. Tomáš Indrák 
se narodil 31. ledna 1886 v Klopo-
tovicích. Školní docházku ukončil 
v roce 1900 na měšťanské škole 
v Tovačově a po prázdninách na-
stoupil do učení v kojetínském pivo-
vaře. Pan Indrák vzpomíná:
„Otec odvážel bratra Františka na 
studia do Kroměříže a na zpáteční 
cestě se stavil v pivovaře v Kojetíně 
a ujednal tam smlouvu učební. Dru-
hý nebo třetí den jel jsem s tatín-
kem se představit Dr. Rosenfeldovi 
a po zběžné prohlídce jsem byl při-
jat do učení jako praktikant na dvě 
léta. Co budu všechno potřebovat 
byli jsme odkázáni na sládka Jet-
mara. Předně to byly vysoké boty 
a dobrý pracovní oblek, pak prádlo 
na postel a něco na přikrytí. Měla 
to být dobrá zelená deka, duchnu 
nedoporučoval. Jen zhlavec. Když 
to bylo všechno sehnáno, tak jsme 
to naložili na karetu a po smutném 
rozloučení s maminkou a sourozen-
ci jsem jel do Kojetína na učení.

Železnou postel jsem měl připrave-
nou v kanceláři pana sládka. Byla 
tam i skříň na šaty, stolek, dvě žid-
le a také sporák. Na stravu chodil 
jsem na „Hrubou hospodu“, nyní 
Okresní dům. Tenkrát patřila hos-
poda tato majiteli pivovaru Rosen-
feldovi. Platil jsem 1 korunu denně. 
Ráno jsem míval šáleček bílé kávy 
a dva rohlíky, večeře a obědy též 
byly dosti slušné. Nájemce Fied-
ler byl zároveň řezník a uzenář. 
Též jsem dostával cejchy na pivo 
(známky) na jeden a půl litru den-
ně. K obědu půl litru, k večeři půl 
litru a zbytek vyměňoval za uze-
niny k svačině a přesnídávkám. 
Piva jsem se dosti napil v pivovaře. 
U oběda a večeře půl sklenice vy-
pila vždy hostinská, která zase mi 
dávala různé uzeniny.
První moje práce bylo stáčení piva 
do lahví. Pak jsem postupně pozná-
val spilku (kvasírnu), sklepy, stáčení 
piva do soudků a naposled vaření 
piva a sladovnu. Pohon byl strojní. 
Na jednu várku se uvařilo 36 hl piva. 
Pivo se chladilo ledem. Kolem skle-
pu a kvasíren byly všude rozsáhlé 
lednice, které každým rokem zimní 
dobou doplňovaly se ledem.
Po dvouletém trmácení a různých 
trampotách dostal jsem výuční list 
a měl jsem otevřenou cestu do svě-
ta.
Malá připomínka: Když jsem asi 

po jednom roce učení slýchal do-
sti často „židovské pivo nepijem“, 
rozhodl se Dr. Rosenfeld pivovar 
prodati. Koupil ho bývalý sládek ak-
ciového pivovaru v Přerově Antonín 
Janáček. Ten ihned začal provádě-
ti různé opravy. První byla stavba 
obytných místností a restaurace, 
jak ji vidíme dnes. Dříve to byla 
nízká šindelem krytá bouda o dvou 
místnostech, kde se čepovalo pivo. 
K jídlu dostal jen uzenky a syrečky. 
Hostinský se jmenoval Chytil, ona 
bývala dojička a on dělník. V zahra-
dě vysázené již vzrostlými kaštany 
byl kuželník a dřevěná bouda. Tam 
se tančilo při aristoně a říkalo se 
tomu Na Mariánce.“

Vzpomínky na své mládí napsal 
Tomáš Indrák v roce 1963

Hotel Pivovar - původní podoba Hotel Pivovar - nynější podoba
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná - Uhřičice
Valentýnské odpoledne

V kulturním domě v Uhřičicích 
se  v pátek 19. února 2010 v 15 ho-
din konalo krásné Valentýnské od-
poledne. Místní dobrovolné mamin-
ky připravily pestrý program pro děti 
v podobě zábavných soutěží, her  
a tance. Děti mohly ukázat svou 
fantazii v soutěži o nejkrásnější srd-
ce ke dni lásky. Pořadatelky měly 
přichystané výkresy a pastelky, na 
které mohly děti malovat. Všech-
ny obrázky byly potom vystaveny  
a oceněny během odpoledne. Dětem 
se zalíbila soutěž v pojídání perníko-
vých srdíček. Nejdříve soutěžily děti 
ze školky a potom starší děti. Soutěž 
spočívala v tom, že děti snědly určitý 

počet perníčků, zapily je limonádou 
a potom musely zapískat na píšťal-
ku. Další v pořadí byly hry bingo, ta-
nec s nafukovacími balónky a další. 
Po celou dobu akce bylo zajištěné 
občerstvení. Děti byly zy soutěže 
odměněny nejen sladkostmi, ale 
i krásnými upomínkovými srdíčky.

Jsem ráda, že se do Valentýnského 
odpoledne zžapojila i místní omla-
dina. Děkuji všem pořadatelkám  
za pěkně připravený program pro 
místní děti a paní Zmrhalové za upe-
čení perníčků  do jedné ze soutěží.
   

 Marie Šestořádová

Jarní prázdniny
plné her

Děti se v přerovském okrese dočka-
ly jarních prázdnin. Některé vyrazily 
s rodiči na hory, jiné zůstaly doma. 
V Uhřičicích pro místní děti připravil 
smíšený oddíl skautů pod vedením 
Soni Tiché a ochotné maminky, dvě 
akce, a to: Po stopách lesních zví-
řátek a Pexesový turnaj ve dnech 
7. a 11. března 2010. Jak už sám 
první název napovídá, děti měly 

za úkol uhodnout správnou stopu 
zvířátek na jednotlivých stanoviš-
tích. Start byl u místního Obecního 
úřadu, kde děti nahlásily své jméno 
a čas startu, dostaly průvodní kartič-
ku, do které si zapisovaly odpovědi. 
Stanoviště vedly dědinou směrem 
k fotbalovému hřišti a zpět. Cíl byl 
v klubovně skautu. Tam už na děti 
čekaly organizátorky s teplým ob-
čerstvením. Když všichni dorazili 
a občerstvili se, hrály se zábavné 
hry než se vyhlásily výsledky správ-
ných odpovědí. Každý byl odmě-

něn medailí a drobnou sladkostí. 
Na závěr akce se všichni účastníci 
vyfotili.
Dalším zábavným dnem byl čtvrtek 
a s ním Pexesový turnaj, který se 
konal také v místní klubovně skau-
tů. Zasoutěžit si přišlo 30 místních 
dětí a také pár rodičů. Soutěžící 
se rozdělili do skupin podle věku, 
aby pravidla byla spravedlivá. Kaž-
dá skupina měla svého porotce 
z řad organizátorů, kteří zapiso-
vali body po jednotlivých kolech 
a ty se na závěr sečetly. Ti nejmen-
ší hráli klasické pexeso, starší (pátá 
až devátá třída) soutěžili v pexesu 
pro pokročilé s názvem pexetrio. 
Pravidla u pexetria byla taková, 
že se otáčely kartičky tři, například 
na téma stromy, povolání, státy 
a další. Musím říct, že to bylo dost 
napínavé, ale i zábavné a o to or-
ganizátorkám šlo, aby se všichni 
pobavili. Během zábavného od-
poledne se soutěžící mohli občer-
stvit teplým čajem. Na závěr se 
vyhlásily výsledky, jaké bylo skóre 
a kdo se umístil na prvním mís-

Divadelní představení
Hanácké scény Kojetín 
v Uhřičicích
Divadelní soubor Hanácká scéna 
při Městském kulturním středisku 
v Kojetíně přichystala v pátek 
12. března 2010 pro občany obce 
Uhřičic krásné představení bláznivé 
situační komedie autora Kena Lud-
wiga „Tenor na roztrhání“. Režie se 
ujala Jana Nováková z Olomouce 
a o zábavu nebyla nouze. Musím 
pochválit nejen herecké výkony, 
ale i světla a zvuk Zdeňka Nováka. 
Je poznat, že ochotnické divadlo 
má v Kojetíně dlouholetou tradici. 
V loňském roce divadelní soubor 
oslavil 60. výročí vzniku.
Herce kojetínské Hanácké scény 
na divadelní prkna v Uhřičicích uve-
dl místostarosta Jaroslav Křepelka 
a na závěr se s nimi rozloučil slovy 
díků a hezkou kytičkou.
Že se představení obecenstvu moc 
líbilo dokázal obrovský potlesk,  
který si všichni ochotníci právem 
zasloužili.
Věříme, že i v příští divadelní sezó-
ně do Uhřičic opět Hanácká scéna 
zavítá.

Marie Šestořádová

tě. Soutěžící byli odměněni ne-
jen sladkostmi, ti starší také bloky 
s tužkou a ti menší omalovánkami  
a pastelkami.

Marie Šestořádová
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Zprávy z Mikroregionu Střední Haná - Uhřičice
Dětský karneval 
V Uhřičicích jsme v sobotu 13. břez-
na 2010 zakončili jarní prázdniny 
dětským karnevalem.
Organizátorky se letos převlékly 
za odvážné školačky s aktovka-
mi na zádech. Letos opět zářily 
dětské masky v plné své kráse. 
Akci odstartoval průvod masek 
sálem při písničkách z dětských 
pohádek za potlesku maminek 
a babiček.
Tak jako vloni nechyběly krásné 
princezny a víly, přibylo pár muš-
ketýrů, kovbojů, zvířátek a mnoho 

dalších. Pro děti byla přichysta-
ná velká tombola, ve které každé 
z dětí vyhrálo a neodcházelo 
s prázdnou.
Během karnevalového dění si moh-
ly děti zasoutěžit, ale i zazpívat  
anebo přednést básničku, za kterou 
byly odměněny sladkostmi.
Celé odpoledne pouštěl hudbu DJ 
Jiří Jirák z Kojetína. Po dobu celé 
akce bylo zajištěno bohaté občerst-
vení.
Děkuji Obecnímu úřadu, který při-
spěl finanční částkou, také Soni Ti-
ché, která se s šikovnými maminka-
mi postarala o pestrou zábavu pro 

děti a velkou měrou zajistila spon-
zorské dary do dětské tomboly.

Marie Šestořádová 

Anketní otázka měsíce
Anketní otázky položili kolemjdoucím občanům města Kojetína studenti 
místního gymnázia Ondřej Kozák a Jakub Tomek. 
 Otázky: 1. Využil(a) jste nabídky letošní plesové sezóny v Kojetíně?
   2. Myslíte si, že upadá úroveň kojetínských plesů?

Lukáš Krčmař; 17 let
1. Byl jsem na obou plesech gym-
názia, na Podnikatelském plese  
a na plese Rudých koní.  Všechny 
se mi líbily.
2. Myslím si, že úroveň plesů stoupá.

Simona Večerková; 34 let
1. Tento rok jsem navštívila Dračí 
ples a Hanácké bál.
2. Myslím si, že určitě úroveň ple-
sů neupadá, na plesech v Kojetíně 
bývá narváno.

Tomáš Hudec; 17 let
1. Účastnil jsem se mnoha plesů.
2. Nezdá se mi, že by upadala úro-
veň kojetínských plesů.

Kateřina Kapounová; 20 let
1. Byla jsem téměř na všech ple-
sech.
2. Myslím si, že ne.

Marek Štětkař; 17 let
1. Ano, využil. Byl jsem na Mysli-
veckém plese, na Závěrečné kolo-
ně tanečních a na plese gymnázia.
2. Upadá, plesy mi připadají jako 
„chlastačky“ v seriózním oblečení.

Michaela Ďurtová; 14 let
1. Byla jsem jen na Závěrečné ko-
loně.
2. Ne, nemyslím.
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Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Začíná jaro a sluníčko přináší všem 
dobrou náladu. Tento měsíc byl 
v mateřské škole opět velmi rušný 
a pestrý. Rozloučili jsme se se zi-
mou a obě školičky se „převlékly“ 
do jarní výzdoby.
V úterý 16. března za námi přijel 
z divadla v Olomouci kouzelník. 
Děti s nadšením sledovaly čarová-
ní s kostkou, šátkem a žonglování 
s kužely... Představení bylo pro děti 
zajímavé také proto, že si mohly 
samy vyzkoušet kouzlení a čarová-
ní.

V pátek 19. března děti z obou ma-
teřských škol v místní Sokolovně 
zhlédly v rámci divadelní přehlídky 
pohádku „Křemílek a Vochomůrka“ 
na motivy Václava Čtvrtka v podání 
Malé scény Zlín.
Ve čtvrtek 25. března byly dveře 
obou mateřských škol otevřeny pro 
všechny naše příznivce. V MŠ Ha-
nusíkova v oddělení Pastelek byla 
připravena výtvarná dílna, kde si 
děti za pomoci svých rodičů a uči-
telek mohly vyrobit malé překva-
pení. Vyzkoušely si různé výtvarné 
techniky - obkreslování šablon zví-
řat, dopravních prostředků, tiskání 
bramborovými razítky, zdobení va-
jíček...
V 10 hodin zahrály učitelky v obou 
MŠ všem návštěvníkům maňásko-

vou pohádku. Přítomné děti si na 
rozloučenou odnesly malý dárek, 
který si pro ně připravili starší ka-
marádi za pomoci svých učitelek. 
Ve středu 31. března se děti z oddě-
lení „Pastelek“ zúčastnily ve velkém 
sále hotelu Pivovar „Vítání jara“, 
které uspořádalo pro seniory Cen-
trum sociálních služeb města Koje-
tín. Děti se představily s programem 
jarních básní, písní a tanečků a od-
měnou všem byl rozzářený úsměv 
a potlesk od všech babiček. 
Na konci  března jsme ukončili po 
třech měsících saunování v rehabi-
litačním středisku na Poliklinice Ko-
jetín. Čtyřicet nejstarších dětí mělo 
možnost jedenkrát týdně navště-
vovat saunu doplněnou o program 
rehabilitačního cvičením spojeného 
s relaxací.

Tato spolupráce je již tradiční, děti 
navštěvují saunu rády a současně 
má tato naše aktivita prokazatelný 
vliv na snížení nemocnosti dětí. 

Všem pracovníkům rehabilitace pa-
tří velké poděkování za odborný pří-
stup a  za příjemné a milé prostředí. 
Těšíme se na další spolupráci.
A co nás čeká v dubnu? Pojedeme 
do Kroměříže na dopravní hřiště, 
Sluníčka nás budou prezentovat 
8. dubna v nesoutěžní přehlídce 
Mateřinky v Přerově a těšíme se na 
divadlo v Sokolovně 23. dubna - na 
Příběhy včelích medvídků, které 
přijede zahrát divadlo Věž z Brna.

Vedení MŠ Kojetín
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Projekty aneb
finančních prostředků 
není nikdy dost

Za několik posledních let jsme 
se už naučili získávat finanční 
prostředky i jiným způsobem než 
od zřizovatele a nebo normativ-
ním přídělem z Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Každoroč-
ně v dotačním řízení získáváme 
peníze na  platy asistentů, kteří 
působí na naší škole. Naše ško-

la nejen žáky integruje, ale pod-
poruje i inkluzivní vzdělávání. 
V rámci této aktivity jsme podali 
projekt na zlepšení platů peda-
gogických pracovníků. Ve výuce 
se hodně věnujeme enviromentál-
ní výchově, zde jsme využili do-
tačního titulu k této aktivitě, mohli 
bychom získat finanční prostředky 
na výukové programy např. do ně-
které ZOO.
Hodně si slibujeme od peněz, kte-
ré bude možné získat od EU - pro 
školáky tzv. evropské šablony, 
zde bychom mohli získat pení-

Kadeřnická show 
Poslední únorové středeční odpo-
ledne patřilo kadeřnické soutěži. 
Akci zorganizovala vychovatelka 
Alice Stonová za spolupráce pro-
fesionální kadeřnice Radky Kolko-

ze na vybavení, učební pomůcky 
a na odměňování pedagogických 
pracovníků.  Chtěli bychom z těch-
to peněz vybudovat učebnu cizích 
jazyků  a rozvíjet čtenářskou gra-
motnost žáků. Škola spolupracuje 
s Centrem inkluzivního vzdělává-
ní  v Olomouci a zapojila se do 
projektu  financovaného EU, zde 
získáme finance na další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků 
a na nákup učebních pomůcek.

Olga Odehnalová, ředitelka školy

Přípravná třída

Vážení rodiče, od září nového školní-
ho roku 2010 - 11 otevíráme příprav-
nou třídu pro děti s odloženou školní 
docházkou, ale také pro děti před-
školního věku, které půjdou k zápisu 
do prvních tříd až v příštím školním 
roce.
Naše zkušenosti a výsledky nás 
opravňují k vřelému doporučení pří-
pravné třídy pro vaši ratolest. Získá 
zde  základy  vědomostí, dovedností
a návyků potřebných pro úspěšný 
vstup do ZŠ. V přípravné třídě je nízký 
počet dětí, výuka  probíhá převážně 
hravou formou v kratších intervalech. 
Třída je vybavena množstvím pomů-
cek. Vaše dítě tak má možnost naučit 
se cílevědomé, řízené činnosti pomalu  
a nenásilnou pozvolnou a zajímavou 
formou.
Děti přípravné třídy se účastní běž-
ného života školy, jako jsou návště-
vy kulturních akcí, sportovní sou-
těže, výtvarné soutěže, výstavky  
a besídky.
Výhodou pro vás rodiče je bezplat-
nost výuky. Vaše dítě obdrží zdarma 
různé pomůcky a potřeby. 
Možnost pobytu v naší školní družině 
v ranním i odpoledním čase je samo-
zřejmostí.
V případě zájmu nás kdykoli navštiv-
te.

E-mail: reditelka@zssvcecha.kojetin.cz 
Telefon: 581 762 032
Ředitelna: 581 762 284

Zápis do přípravné třídy se bude 
konat ve dnech 6. - 9. dubna 2010. 
Můžete nás navštívit od 8 do 14 
hodin. Vezměte si rodný list dítěte  
a průkaz totožnosti.

vedení školy

Ovoce do škol  
Naše škola se přihlásila do projektu 
Ovoce do škol. Od poloviny března 
dostávají děti 1. - 5. ročníku vždy 
jednou týdně ovoce. I tímto projek-
tem podporujeme zdravý životní styl  
a zdravé stravování dětí. Děti naší 
školy tak mají možnost svačit mléč-
né výrobky a nově i čerstvé ovoce. 
Ovoce dostávají zdarma. Distribuce 
se ochotně ujala paní Otáhalová, za 

vé. Odpoledne se zúčastnili žáci 
od 1. po 9. třídu a nejen dívky, ale 
i chlapci, učitelé, rodiče a někteří 
žáci ze sousední školy. 
Celá akce  byla velmi vydařená 
a některé účesy byly opravdu ori-
ginální. 

což jí patří poděkování. 

Olga Odehnalová, ředitelka školy 
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Šprýmy s rýmy
V měsíci březnu jsme vyhodnotili již 
3. ročník básnické soutěže nazvané 
„Šprýmy s rýmy“, ve které se žáci 
naší školy prezentují svou původ-
ní básnickou tvorbou. Básně mají 
rok od roku lepší kvalitu a úroveň. 
Pořadí našich mladých básníků je 
letos následující:
1. místo - Markéta Čipčalová 
2. místo - Renata Miková
3. místo - Aneta Miková
4. místo  - Lucie Benková
5. místo -  Filip Červenka

Miluju - Markéta Čipčalová

Miluju tvé krásné vlasy,
modré oči, dlouhé řasy,

miluju tvůj krásný smích,
vím, kdy jsi šťastný,

ten pocit ti vidím na očích.

Rty rudé, krásné máš,
všechno víš a všechno znáš,
mám tě pořád strašně ráda
i jako dobrého kamaráda.

Doufám, že mě máš rád taky,
mohla bych toho psát mraky,

ale už se musím loučit,
už náš příběh musí končit.

Děkuji všem našim nadějným bás-
níkům.

Alice Stonová

Žáci dodržují tradice - vynášíme konečně zimu 
ven z města a vítáme jaro

Základní škola Sladovní Kojetín
Soutěž pěveckých
talentů
Školní soutěž „Zlatý Slavík“ se 
uskutečnila v pátek 26. února 2010 
v hale školy. Slovem provázela  
Blanka Kaštilová, ozvučení bylo 
v plné režii  ředitele školy Jaro-
slava Šišky a čtyřčlenná odborná 
porota složená z učitelů dohlížela 
na úroveň soutěže. Pěvecké klání 
zahájily děti z 1. - 3. ročníku pís-
němi „Kalamajka“ a „Já jsem mu-
zikant“. Porota i všichni posluchači 
ocenili potleskem zejména nadšení 
a bezprostřednost malých „slavíč-
ků“. Následovalo vystoupení žáků 
4. a 5. ročníku - připravili si překrás-

nou indiánskou ukolébavku „Ho, ho, 
Watanay“. Velmi pěkné provedení 
písně „Chlapec malý“ předvedlo pě-
vecké trio Valerie Mirgová, Denisa 
Čurejová a David 
Farkas.
6. ročník překva-
pil pohádkovou 
písní „Tři oříšky 
pro Popelku“.  
Největší ovace 
ovšem sklidi-
la letošní školní 
„Slavice“ Kristýna 
Láníková. Na žá-
dost diváků i po-
roty musela svou 
soutěžní píseň 
zopakovat znovu 

v závěru celého soutěžního klání. 
Úspěšné vystoupení měli rovněž 
žáci 7. a 9. ročníku, líbila se zejmé-
na píseň v podání Tomáše Vaculí-

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
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ka.
Všechny příjemně překvapil 
8. ročník africkým tancem se zpěvy  
a zajímavou choreografií. Překrás-
né byly i jejich barevné, vlastnoruč-
ně vyrobené kostýmy. 
Zahanbit se nenechali ani „angličti-
náři“, kteří vystoupili se dvěma spo-
lečnými písněmi.
Závěr celé pěvecké soutěže patřil 
bratrům Giňovým, Žanetě Čurejo-
vé a Silvii Gáborové. Tito „ostřílení“ 
zpěváci reprezentovali naši školu již 
v minulosti na různých pěveckých 
soutěžích a jejich suverénní vystou-
pení bylo tak působivé, že se k nim 
přidali všichni přítomní diváci.
Celé dopoledne plné zpěvu a rado-
sti bylo ukončeno slavnostním vy-
hlášením výsledků soutěže a krát-
kým představením stylu beatbox  
v podání Mária Mižikara a Tomáše 

Výsledky školní pěvecké 
soutěže Zlatý Slavík 2010

 
Třídy:
1. místo: 1. - 3. ročník
Zvláštní ocenění:
- žáci 6., 7. a 8. ročníku - anglické písně
- žáci 8. ročníku - kostýmy
Jednotlivci:
1. místo: Kristýna Láníková - 6. ročník
2. místo: Tomáš Vaculík - 7. ročník
3. místo: Stanislav Čuri - 3. roč., Simo-
na Čurejová - 2. ročník
Skupiny:
1. místo: Kristýna Láníková, Jana Po-
lišenská - 6. ročník
2. místo: Josef a Nikolas Giňovi, Sil-
vie Gáborová, Žaneta Čurejová - 7., 8 
 a 9. ročník
3. místo: Valerie Mirgová, Denisa Ču-
rejová, David Farkas  - 4. a 5.ročník

Žigy. 
Chtěla bych poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na zdárném průběhu 
celé školní akce a blahopřát k úspě-
chu všem našim oceněným „slavíč-
kům“.                    Hana Jarmerová

Barevný den
Motto: 
Pojďme napříč světem, napříč ze-
měmi, poznávejme jednotlivé lidi 
i celé národy, jejich zvyky, jejich 
kulturu a způsob života, naučme se 
úctě k těmto lidem a jejich hodno-
tám, naučme se toleranci a vzájem-
nému respektu.

Děti ve škole i v médiích slyší 
o spolupráci a soužití různých ná-
rodů, národností, slyší o nutnosti 
pochopení zvláštností jiných kultur 
než je ta, ve které žijí.
Všemi předměty vzdělávacího pro-
gramu naší školy se multikulturní 
tématika prolíná. Žáci se učí o pod-
mínkách a způsobu života, o zvyk-
lostech nejen zemí sousedních, ale 
i těch pro nás exotických. Pedago-
gové je vedou k tomu, aby se snažili  
pochopit a neodsuzovali odlišnosti 
mezi obyvateli různých zemí.
Projektový den nazvaný Barevný 
se touto problematikou zabýval 
velmi konkrétně. Třídní učitelé spo-
lečně s dětmi vybrali téma, které 
zpracovávali formou prezentační-
ho plakátu. Výtvarnému zpracová-
ní předcházela pečlivá příprava. 
Nejmenším dětem učitelka každý 
den přečetla pohádku z jiné země, 
ke které si potom nakreslily ob-
rázek. Čtvrťáci a páťáci cestovali 
s Felixem po světě, poznávali různé 

země a život dětí. Starší děti zauja-
ly právě probíhající Olympijské hry 
jako velký svátek sportu a přátelství 
mezi národy, jiní si vybrali k prezen-
taci mezi mládeží v současné době 
velmi oblíbený zahraniční hudební 
film Muzikál ze střední, charakteri-
zovali hlavní postavy s jejich klady 
i zápory. Nechyběla ani škola a její 
zvláštnosti v různých zemích světa. 
Byli jsme mile překvapeni, s jakým 
nadšením děti sbíraly informace 
v časopisech, na internetu i v en-
cyklopediích a přicházely s nápady, 
jak postupovat, aby právě jejich pla-
kát byl ten nejpěknější a nejlepší.
Určitým zpestřením naučných 
a výtvarných činností byla příprava 
a ochutnávka jídel vybraných ná-
rodů. Největší úspěch měly polské 
taštičky s bramborovou a marme-
ládovou náplní (známé na Ukraji-
ně jako pirohy a v rómské kuchyni 
pišot), tradičně úspěšné byly i slo-
venské halušky. Děti příprava jídel 
bavila, uvařily vždy velké množství, 
aby mohly pozvat co nejvíce kama-
rádů i učitele. Vkusně byl připraven 
stůl a jídla servírována tak, jak je 
v uvedených zemích zvykem.
Součástí barevného dne bylo také 
seznámení žáků s tradičními řemes-
ly naší země i sousedů. Překvapily 
zvláště děti z 1. - 3 . ročníku, které 
pod vedením paní učitelky vyrobily 
krásné dekorace ze slaného těsta 
jako ukázku tradiční moravské prá-

ce. Všichni si vyzkoušeli práci drá-
tenickou, i když výsledným výrob-
kem byly jen ozdobené kamínky.
Úterý 23. února  2010
Hala školy byla vyzdobena plakáty 
všech tříd a ten pravý Barevný den 
mohl začít. 

Shromáždili jsme se všichni v hale 
školy a pozorně poslouchali zá-
stupce jednotlivých tříd, kteří nám 
o svých výtvorech vyprávěli. Bylo 
znát, že  prezentují vlastní práci, 
protože hovořili se zájmem, zauje-
tím pro detaily. Francouzskou a an-
glickou písničkou byla zakončena 
první část Barevného dne. Všichni 
se potom přemístili do interaktivní 
učebny, kde byla připravena ukázka 
ze současně probíhajícího velkého 
mezinárodního sportovního svátku 
- Olympijských her v kanadském 
Vancouveru.
Závěrečnou částí Barevného dne 
byla hra „Kytička“. Všichni víme, 
že každý člověk je rád pochvále-
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Grantový program

„Etická výchova, Finanční gramot-
nost a Předprofesní příprava v zá-
kladní škole praktické“. Ukončení 
projektu je plánováno k 30. červnu 
2012, ovšem veškeré aktivity potr-
vají dalších pět let. Projekt vychází 
z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost - prio-
ritní osou je počáteční vzdělávání 
podporující rovné příležitosti dětí 
a žáků včetně dětí a žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami 
v Olomouckém kraji. Tento projekt 
je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Výsledkem 
nebude žádná rekonstrukce ani 
přístavba budovy - jde o tzv. měkký 
projekt. Cílem je  inovace vzdělá-
vání v oblasti rozvoje osobnostních 

ný, ale je třeba i na druhém hledat 
vlastnosti, které si pochvalu zaslou-

ží a to někdy není lehké. Za zvuků 
příjemné melodie se děti prochá-
zely a navzájem si na listy psaly 
pěkné vzkazy a oceňovaly dobré 
stránky. Ty nejmenší ozdobily líst-
ky spolužáků usměvavými smajlíky 
nebo kytičkami. Příjemné bylo zjiš-
tění, že žádné z dětí nezůstalo bez 
pochvaly.
Po skončení hry se všichni rozešli 
do tříd, aby společně se svými tříd-
ními učiteli vyhodnotili průběh dne 
a pročetli si v klidu svoje listy s dob-
rými vlastnostmi.  Se svými pre-

zentacemi byli většinou spokojeni, 
i když už mají nápady na vylepše-
ní pro příště. Děti si velmi pozorně 
pročítaly listy se vzkazy, že jsou 
dobří kamarádi, šikovní sportovci 
a jiné pochvaly, které pro ně byly 
odměnou za námahu vynaloženou 
při přípravě celého projektu.
List s mnoha pochvalami si zaslou-
ží všichni vyučující, protože Barev-
ný den se jejich zásluhou opravdu 
vydařil.

Blanka Kaštilová

kvalit dětí, která je šitá žákům z naší 
školy přímo na míru. V průběhu 29 
měsíců vytvoříme komplexní manu-
ál školního vzdělávacího programu 
(dále jen ŠVP) s novými předměty: 
Etická výchova (již od 1. do 9. roč-
níku), Finanční gramotnost a Před-
profesní příprava (od 6. do 9. roční-
ku). Pravidelná práce v této oblasti 
umožní dětem orientovat se na trhu 
práce, pružně reagovat na měnící 
se ekonomickou situaci a neupad-
nout tak snadno do dluhové pasti.
Zároveň vybudujeme minipora-
denské pracoviště, čímž zajistí-
me žákům dostupnou podpůrnou 
péči. Poradenské centrum ve škole 
nám umožní spolupráci a konzul-
taci  s pracovníky z oboru klinické 
logopedie, psychologie a etopedie.  
Odborníci poradí a pomohou dítě-
ti, rodičům i pedagogům dle indivi-
duálních požadavků a potřeb již od  

1. září 2010.
Cílem našeho projektu je žák, ab-
solvující devět let Etické výchovy 
a čtyři roky Předprofesní přípravy 
doplněné výukou Finanční gramot-
nosti, jenž bude mít vyšší šanci za-
pojit se do společnosti a omezit tak 
sílící hrozbu sociálního vyloučení.

Jaroslav Šiška, ředitel školy

Gymnázium Kojetín

St. Valentine Na počátku měsíce února se konal 
na naší škole anglický klub, který 
vedl rodilý mluvčí, Jay Davis, žijící 
současně se svojí ženou v Kojetíně. 
Tentokrát na téma Svatý Valentýn. 
Zajímavého odpoledne  se mohl 
zúčastnit nejen ten, kdo si chtěl 
rozšířit své konverzační schopnosti 
v angličtině,  ale i ten, kdo se chtěl 
o tomto svátku něco dozvědět.
Sešlo se nás celkem dost, žáci 
i učitelé, mnohé sice odradila 
pozdní 21. hodina, ale kdo přišel, 
nelitoval. Naše setkání probíhalo 
v přátelském duchu, všichni jsme 
byli příjemně naladěni a vše uběhlo 
bohužel až příliš rychle. 
A protože na programu byl svatý 

Valentýn, tak se samozřejmě hovo-
řilo o lásce, o našem vztahu k ostat-
ním a o vnímání a rozdávání těchto 
nádherných pocitů. Dostalo se i na 
menší testíky. Jeden nám ukázal, 
jakým způsobem city ostatních nej-
raději vnímáme. Každý se vyjádřil 
po svém a své názory jsme násled-
ně ve skupinkách prodiskutovávali 
a rozebírali, samozřejmě anglicky. 
Tak skončil náš první anglický klub, 
ale již příští týden proběhne další 
na téma Životní styl americké mlá-
deže.
Věříme, že nálada bude opět velmi 
přátelská a neformální.

Jakub Nakládal
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„Divadlo je kořením 
programu“

Když jsme v minulém roce probírali 
s vedením školy připravovaný pro-
gram veřejné akademie, pronesla 
paní ředitelka slova uvedená v titu-
lu tohoto textu. Pokud bychom se 
pod tímto zorným úhlem podívali 
na akademii letošní, která proběhla 
4. března, dalo by se říci, že připra-
vený pokrm byl okořeněn tak akorát 
a všichni si pochutnali. Vařili jsme 
jako vždy výhradně z domácích 
surovin a zdrojů. Kdybychom chtě-
li v tomto duchu ještě pokračovat, 
dalo by se napsat, že hostina měla 
dva chody. 
V první části nás přivítala včel-
ka Mája s Kájou Gottem. Mělo to 
svůj důvod: s Májou jsme i končili, 
o tom však později. Zpívalo se 

i dál a hodně. Sbor Prima nota na-
stoupil za zpěvu oslavné písně na 
hudbu s názvem Signum. Pokračo-
val spirituálem Poor me a do vod 
populární hudby zabrousil známou 
písní Katariny Knechtové Spomaľ. 

K jejímu vyznění výrazně přispěl 
i doprovodný hlas na violoncello 
v podání Ondřeje Matějčka. Píseň 
pouliční prodavačky květin z mu-
zikálu My Fair Lady byla nazvána 
Jé, to bude nádherný a snad se 
i další melodie líbily. S trochou rece-

Gymnázium Kojetín
se jsme se vrátili do doby vánoční. 
Píseň Ježíšek Jaroslava Samsona 
Lenka možná přinesla ozvěnu zimy 
v podobě sněhové nadílky v příš-
tích dnech. Ale nebuďme domýšli-
ví, takovou moc hudba nemá. Líbit 
se však může, třeba jako poslední 
Píseň s ozvěnou. Zpívali však i só-
listé. Lucie Matějčková přednesla 
za doprovodu kytary a violoncel-
la píseň od Ewy Farne Jak motýl, 
se  kterou se jí podařilo na podzim 
zvítězit v konkurenci 35 zpěváků 
v okresním kole soutěže Slavíci 
z Přerova. Dominika Fidrová zpí-
vala italskou Ma ma Maria a Noemi 
Hrubošová připomněla Smolíkovu 
píseň Až se ti jednou bude zdát. Do 
snů nás zavedli i další muzikanti. 
V klavírní podobě třeba Marek Rac-
lavský ve skladbě Requiem za sen 
a nebo Anička Trnkalová ve filmové 
melodii Le moulin z Amélie z Mont-
martru. Sólová instrumentální vy-
stoupení vystřídalo trio Lucie Ma-
tějčková, Ondřej Matějček a Katka 
Trávníčková. Skladbička Ve škole 
od jejich učitele pana A. Ježowicze 
všechny přítomné vrátila do školní-
ho prostředí. Další trojice muzikan-
tů nás zavedla do doby barokní. 
Za klavírního doprovodu Marcely 
Pěchové (j. h.) zahrálo duo Monika 
Psotková a Daniel Pitra (j. h.) na 
flétny část Sonáty F dur G. F. Hän-
dela. Oba muzikanti jsou vítězové 
celostátní soutěže v sólové hře na 
zobcovou flétnu a svým výkonem 
to jistě potvrdili. V instrumentálním 

bloku si mimořádnou pozornost 
určitě zaslouží vystoupení žákyně 
primy Alžběty Küchlerové. Ta za 

klavírního doprovodu Lubora Ho-
ráka, bývalého studenta naší školy, 
bravurně a s neuvěřitelnou lehkostí 
a suverenitou přednesla na housle 
Intermezzo J. Kociána. O Bětce jis-
tě ještě hodně uslyšíme.
V programu nemůže chybět pohy-
bová složka. Ta byla zastoupena 
dvakrát. Jednou čistě jako hip hop 
dua Hanka Stavová a Michaela 
Alexová a podruhé jako hip hop 
disko sólo Moniky Smutné. Asi ne-
jen divadlo dává příchuť dobrému 
programu. Bez pohybu by to taky 
nebylo to pravé.
Blížíme se  k závěru první části a ne-
můžeme zapomenout na jedno hro-
madné vystoupení. Studenti kvinty 
a 1. ročníku specializace na hudeb-
ní výchovu zazpívali dvě vícehlasé 
písně: skotskou baladu a židovský 
dvojhlas Hinneh mah tov. V písni se 
mluví něco ve smyslu, že je dobře 
a příjemně tam, kde lidé spolu vy-
cházejí v dobrém. Co k tomu dodat? 

Třemi rockovými peckami uzavřeli 
první blok programu bratři Radek 
a Petr Vitíkovi. Nejdříve to byl Ama-
rant od skupiny Nightwish, jako dru-
há zazněla skladba Rusted from the 
Rain, jejímž autorem a interpretem 
je Billy Talent. Ve třetí skladbě Ordi-
nary World od kapely Duran Duran 
si přišla zazpívat ještě jednou Noe-
mi Hrubošová. Po rockovém náře-
zu byla přestávka jistě více než nut-
ná. Mezičas mohli návštěvníci akce 
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strávit prohlídkou výtvarných prací 
studentů, popřípadě si mohli zakou-
pit malé občerstvení, aby vydrželi  
i část druhou. Ta obsahovala pouze 
dvě čísla. Na začátku přiletěla ona 
zmiňovaná včelka Mája (Kristýna 
Strašáková), aby s Vilíkem (Milan 
Ligač), detektivem Horatiem Cane-
em (Jan Palička) a dalšími, hlavně  
pohádkovými postavami vyřešila 
kromě smrti Nesmrtelné Máří i další 
zásadní problémy v říši pohádek. 
Budulínek (Tomáš Šestořád) se dal 
na studium odborné literatury, motýl 
Emanuel nechce Makovou panen-
ku (Lucie Matějčková), zakoukal se 
do Barbíny. Čarodějnice (Michaela 
Alexová) nečaruje, snědla perní-
kovou chaloupku a chce zhubnout, 
Červená Karkulka (Pepa Grygar) 
nemá problémy s vlkem. Prostě 
se to nějak zauzlilo. Autoři scénáře 
Kristýna Strašáková a Milan Ligač 
vše nacvičili a samozřejmě s ostat-
ními herci v dokonale vytvořené 
jednoaktovce také vyřešili: Je třeba 
dětem číst pohádky, aby jejich hrdi-
nové nezapomněli své role. Možná  

Kdybych měl křídla…
Kdybych měl křídla, všechno by 
bylo jiné. Zvláštní a krásné zároveň. 
Inu, řekněte, kdo z vás by nechtěl 
vyjít ven na ulici, jen tak roztáhnout 
křídla a letět pryč? Kdo by nechtěl 
plachtit vzduchem a pozorovat, jak 
je ten svět malý? Jak ti lidé, z ptačí 
perspektivy o něco málo větší než 
mravenečkové, neustále spěchají 
sem a tam a tam a sem, a to jen 
proto, že nemají křídla a nemohou 
každodenní starosti jen tak hodit za 
hlavu a doslova jim uletět.

Kdybych měl křídla…
Křídla. Schopnost létat. Toť sen 
mnohých. Zoufalci i cílevědomí, 
snad každého to už napadlo. Ně-
kteří mezi námi si svůj sen plní, 
sedlaje hřbety úžasných děl avia-
tických, vládnou křídlům a vznášejí 
se mezi mraky. Nejprve lidé, pak  
i auta a celé domy mění se v malé, 
menší a nejmenší tečky kdesi tam 
hluboko, s barvou a tvarem ztrácí 
význam, člověk je sám, svobodný 
jak pták brázdí dálavy nad našimi 

i tak by mohl vyznít jeden z mož-
ných  významů. Je třeba ocenit i vý-
tvarné provedení scény a osvětlení. 
Na technickém provedení nejen 
divadla, ale celé akademie se vý-
razně podíleli Radek Vitík  a Tomáš 
Skácelík. 
Říká se, že závěr patří mistrům  
a bez nadsázky to jistě můžeme říct  
o posledním čísle programu. Nejdří-
ve v sólovém antré se představila 
Dáša Nosálová a společně s Mar-
tinem Chytilem (kytara), Zdeňkem 
Modlitbou (bicí) a hosty Antonínem 
Kotkem (baskytara) a Václavem 
Přehnalem (kytara) pak zahráli nej-

dříve dvě písně ve folkrockovém 
duchu: Heal over od KT Tunstal  
a Better od Brooke Fraser. Třetí 
„pecka“ na závěr The Pretender od 
Foo Fighters celé naše hodování, 
abychom se vrátili k úvodní kuli-
nářské tématice, rázně a působivě 
ukončila.
Na závěr lze jen říci, že se spo-
lečně s moderátory - Kristýnou 
Strašákovou, Michaelou Alexovou  
a Michalem Axamitem těšíme všich-
ni na další ochutnávky toho, co naši 
studenti navaří. Věříme, že i koření 
bude jako letos tak akorát.

Miroslav Matějček

Kdybych měl křídla, byl bych jiný. 
Zvláštní. Lišil bych se. Dokázal 
bych to, co jiní ne. Měl bych dar 
- schopnost létat. Najednou by se 
mnohé změnilo. Jak by mě ostatní 
vnímali? Obdivovali by mě? Závidě-
li mi? Smáli by se mi?
Kdybych měl křídla, jedinou zábra-
nou v úplné volnosti by mohl být 
můj vlastní strach. Přede mnou by 
se otevřel úplně jiný svět. Svět plný 
možností. Svět absolutní svobody. 
Mohl bych prozkoumávat dosud ne-
prozkoumané, poznat dosud nepo-
znané. A nemusel bych přitom mít 

strach z výšek a bát se, že spadnu.
Kdybych měl křídla, byl bych napůl 
pták, napůl člověk. Kam bych patřil? 
Mezi lidi? Mezi ptáky? Kam by mě 
přírodovědci zařadili? Možná by mě 
chytli a prostřednictvím nejrůzněj-
ších přístrojů detailně prozkoumali. 
Možná by kvůli mně začali přepiso-
vat učebnice. A možná by mě šoupli 
do zoo, kde bych jako jediný exem-
plář svého druhu čekal na svůj ko-
nec, jakožto i vyhynutí...
Kdybych měl křídla…

Pavel Francírek

hlavami.
Leč oprostíme-li se od tužeb  
a dáme prostor rozumu, ano, tamté 
nudné věci, začneme-li celou věc 
zvažovat logicky, co nám z dět-
ských nebo možná i dospělých snů 
zbyde? Vždyť čeho jiného je vzlet 
připodobněním než úniku? Úniku 
od lidí, od společnosti, možná od 
našich problémů. Říkáme tomu 
svoboda prohánět se mezi mraky, 
ale není to svoboda, co chceme, my 
požadujeme více, my chceme vol-
nost, my odmítáme uznávat hranice  

a tradice a zapomínáme přitom na 
ptáčka, který nás vylákal od jistoty 
pevné půdy pod nohama tam do 
nebeských výšin. Nechceme vidět, 
že se každý vrací na zem, odmítá-
me připustit, jak je pro toho ptáčka 
důležité pečlivě postavené hníz-
do, banalizujeme péči, kterou tak 
obětavě věnuje písklatům v něm. 
Rádi bychom jen to pozlátko, rádi 
bychom se navěky vznášeli, proto-
že to je přeci to, po čem touží duše 
skutečného svobodného člověka.
Je však o co stát? Trvali bychom 
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Gymnázium Kojetín
na požadavku létat, kdybychom 
měli možnost vidět věci z ptačí per-
spektivy? Vždyť by bylo vidět, co 
je špatně, bylo by vidět, jak spolu 
špatnosti souvisejí, že všechno je 
vlastně špatně. Oči by nás štípa-
ly od kyselého deště, tady nahoře 
tedy zatím jen kyselé páry, plíce 
by se plnily emisemi, křídla těžkla 
pod nánosem sazí. Ale tohle všech-
no by člověk zvládl, překonal, je 
koneckonců nejpřizpůsobivějším 
a nejzkoumavějším mezi tvory. 

Ale je též nejnespokojenějším. 
A tak by viděl, co zase nemů-
že, když má křídla: Že vysoko je 
vzduch příliš řídký, neunese jej, že 
u moře je moc hustý, dá to námahu, 
probíjet se jím, že u pólu je vzduch 
studenější než země, že na rovníku 
je teplejší. A tak by člověk s křídly 
zůstal nakonec sám, zmítán proudy 
velkých větrů, zmaten rozmanitostí 
možností, kam letět, kde být, zůstal 
by sám zdrcen poznáním, že na 
každičkém místě je něco špatně. 

Odvrhnuv zemi, nechápaje nebe, 
člověk s křídly stal by se Ahasve-
rem, a snaže se překonat přírodní 
zákony, byl by jimi zdrcen.

Karel Beneš

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Popcornová noc

V pátek 26. února se konala letošní 
1. popcornová noc na „Domečku“. 
Z velké části se jí zúčastnily děti 
z Klubu instruktorů a výtvarného 
kroužku. Hlavní náplní této akce bylo 
lenošení s popcornem u dobrého fil-
mu, ale samozřejmě nechyběla ani 
noční hra, při které se děti přepravily 

kosmickou lodí na vzdálenou pla-
netu a hledaly chybějící čip do své 
lodi. K večeři jsme si dali výbornou 
pizzu a pak jsme se už jen uvelebili 
se spoustou popkornu a dívali se na 
filmy. Jsme rádi, že k nám přišlo „pře-
nocovat“ tolik dětí a již teď můžeme 
slíbit, že tato popcornová noc nebyla 
tou letošní poslední.   

Martina Dočkalová

Rybářský kroužek
Ve čtvrtek 4. března 2010 vedoucí 
rybářského  kroužku  Slavomír Ru-
man slavnostně předal v klubovně 
MěDDM Kojetín členské průkazky 
ČRS MO Tovačov, rybářský lístek  
a povolenku k lovu na rok 2010. Zá-
roveň všem popřál „Petrův zdar“.

Martina Dočkalová

Hanácká písnička
Po roční přestávce k nám 6. břez-
na 2010 opět zavítal další ročník 
okresního kola dětí ve zpěvu lido-
vých písní Hanácká písnička. Letos 
jsme byli potěšeni velkou účastí 
celkem 26 dětí, které k nám zavítaly 
z Hranic n. M., Lipníka n. B., Pře-
rova, Tovačova, Troubek, ale také 
z Vyškova. Mladí zpěváčci v krojích 

zpívali hanácké písničky ve třech 
kategoriích z nichž do krajského 
kola, které proběhlo 29. března 
v Prostějově, postoupili: Krištof Ja-
náček, Eva Navrátilová, Tereza Če-
chová, Magdalena Jehlářová, Dani-
ela Piteková, Radka Pallová, Míša 
Matušková, Martina Zbožínková 
a Adéla Frydrychová. V nepostu-
pové kategorii DUA  nám zazpí-
vala Magdalena Jehlářová spolu 

s Annou Hetmanovou. Všem dětem 
děkujeme za účast a postupujícím 
blahopřejeme.                     měddm
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Tábory na léto 2010

3. - 8. 7. 2010
CYPRINUS CARPIO 

- soustředění mladých rybářů 
(Pálava)

4. - 16. 7. 2010 
PO STOPÁCH  INDIANA JONESE 

- stanový tábor v Nejdku
- pro děti od 1. třídy

17. - 24. 7. 2010
TOVAČOVSKÁ ŠUPINA 

- rybářský tábor v Tovačově

26. - 30. 7. 2010
ŠMOULÍ TÝDEN
- příměstský tábor
- pro děti  od 1. tříd

2. - 6. 8. 2010
PIRÁTSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
- týdenní pobyt v Kančích horách 

(Břeclav)

9. - 13. 8. 2010
RYCHLÁ ROTA

 - příměstský tábor
- pro děti  od 1. tříd

16. - 20. 8. 2010
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 

- příměstský tábor 
- pro děti od 1. tříd

Eskymácká výprava 

Účastníci tábora se dozvěděli zají-
mavosti ze života Eskymáků. Hráli 
různé eskymácké hry. Vyrobili si 
svou vlajku, bambuli, prostírání 
i cestovatelský deník, kam si za-
pisovali zážitky z každého dne. 
A hlavně cestovali. V úterý do Pře-
rova, kde si zabruslili na zimním 

stadioně a přesunuli se v čase 
do doby kamenné při animačním 
programu v muzeu. Ve středu si 
„zařádili“ ve vodách vyškovského 
aquaparku. Čtvrtek byl věnován 
jízdě na koni v AVC Haná v Pol-

Městský dům dětí a mládeže Kojetín

6. dubna 2010
Výukový program 

„Příbytky a úkryty v krajině“ 
- pro žáky 4. - 6. třídy

10. dubna 2010
Přátelské utkání 

ZK Florbal II., III. MěDDM Kojetín
x ZK Florbal DDM Hranice

13. dubna 2010
Výukový program 

„Příbytky a úkryty v krajině“
- pro žáky 4. - 6. tříd

15. dubna 2010
„Zabarevný Kojetín“ 

(oslava Dne Země) 
- Masarykovo náměstí Kojetín

 8 - 13 hodin

16.dubna 2010
„Tanec je život“  

1. ročník taneční soutěže 
- pro děti od 6ti do 15ti let

17. dubna 2010
„Dance show“ 

Uherské Hradiště 
- účast tanečních kroužků

 a ZK aerobiku MěDDM Kojetín

18. dubna 2010
uzávěrka výtvar. a fotograf. soutěže 

„Místo v přírodě,
které mám rád(a)“

Akce na duben
19. - 30. dubna 2010

Výstava výtvar. a fotograf. prací 
„Místo v přírodě, které mám rád(a)“

 - prostory MěÚ Kojetín,  
vyhodnocení bude 30. dubna 2010 

na akci Bezpečné město

20. dubna 2010
výukový program

 „Chropyňský luh“ 
- pro žáky 7. - 9. tř.

22. dubna 2010
Monitorování dopravy 

silničního provozu na ulici 
Palackého a Svatopluka Čecha 
- pro žáky ZŠ Svatopluka Čecha 

a ZŠ Sladovní Kojetín

23. dubna 2010
„Zelená stezka - zlatý list“ 

- místní kolo přírodovědné soutěže 
- pro žáky 6. - 9. tříd 

a souběžné ročníky gymnázií

25. dubna 2010
Přátelské utkání 

ZK Florbal I. MěDDM Kojetín
x Florbal I. Olomouc

30. dubna 2010
„Bezpečné město Kojetín 2010“ 

9 - 13 hodin Stadion TJ Slavoj 
(ukázky práce složek IZS, MěP 

Kojetín, historická vozidla Veterán 
klubu Boskovice aj.)

kovicích. Poslední noc strávili na 
domečku. Ten se proměnil v útul-
né iglú. V pátek Eskymáci úspěš-
ně objevili poklad, ke kterému nás 
dovedly velké stopy „Sněžného 
muže“.
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Divadelní Kojetín 2010

Úterý 16. března 2010 v 8.15 a 10.15 hodin - Divadélko pro školy Hradec Králové: Divadelní cestopis

Z Divadelního Kojetína
pojedou na Děčín
divadelníci z Karolinky
Vítězem 18. ročníku Přehlídky 
amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín 2010 se stal Diva-
delní soubor Jana Honsy Karolinka 
s inscenací hry Martina Františáka 
Nevěsta. Na návrh odborné poroty 
byl Divadelní soubor Jana Honsy 
Karolinka nominován na Celostátní 
přehlídku amatérského činoherního 
a hudebního divadla Divadelní Dě-
čín 2010. Na druhém místě (s do-
poručením na 1. místě na CP Diva-
delní Děčín 2010) se umístil Diva-
delní spolek Kroměříž s inscenací 
hry Jany Štěpánové Jeptišky k vý-
ročí. Třetí místo bez doporučení na 
CP získalo Divadlo Brod Uherský 
Brod za inscenaci Vlastimila Pešky 
a Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí 
aneb Fašank z věcí ludských.
Divadelní týden od 16. do 21. břez-
na jsme v Kojetíně prožili s ochotní-
ky ze všech krajů Moravy. Od úter-
ního rána do nedělního odpoledne 
se nám představilo celkem patnáct 
divadelních souborů.
Odborná porota hodnotila inscenace 
her devíti divadelních souborů, udě-
lila několik individuálních ocenění 
a také vybrala vítěze.
Individuální ocenění byla rozdělena 
na dvě kategorie - v nižší katego-
rii udělila několik čestných uznání 
a vyšší ocenila diplomy.
Za divadelní týden zvládli reporté-
ři časopisu Divadelní Koječák vy-
dat celkem sedm čísel, pracovali 
ve dne, v noci, byli stále ve střehu 
a výsledek jejich práce pochvalně 
zhodnotili všichni návštěvníci pře-
hlídky.
Velké poděkování si zaslouží ko-
lektiv pracovnic a pracovníků Měst-
ského kulturního střediska Kojetín, 

který perfektně a sehraně zvládl 
a absolvoval celý festivalový týden 
ke spokojenosti všech.

Výsledky
Divadelního Kojetína 2010

Čestná uznání:
- Marek MACHALÍK za roli Maxe  
v inscenaci hry Tenor na roztrhání,
- Zdena HÁBOVÁ za roli Agáty  
v inscenaci hry Vizovický zázrak,
- Magda DYMÁČKOVÁ za roli Emi-
ly Tombové v inscenaci hry Hrobka 
s vyhlídkou,
- Marcel STEJSKAL za roli Hamil-
tona Penworthyho v inscenaci hry 
Hrobka s vyhlídkou,
- Petra JELÍNKOVÁ za roli Matky 
Jindřicha v inscenaci hry Klíče na 
neděli,
- Jiří GEHER za roli Kleanta v in-
scenaci hry Lakomec.

Diplomy:
- Bedřich MOKRÝ za roli Tita Me-
relliho v inscenaci hry Tenor na roz-
trhání,
- Martin BUREŠ za roli Jeppeho 
z Vršku v inscenaci hry Jeppe  
z Vršku,
- Divadlo Brod Uherský Brod za 
kolektivní práci na inscenaci Slo-
vácko sa súdí aneb Fašank z věcí 
ludských,
- Jaroslava HIMMEROVÁ za roli 
Anny Javorkové v inscenaci hry 
Nevěsta,
- Miroslav URUBEK za roli Učitele 
Bártka v inscenaci hry Nevěsta,
- Divadelní soubor Jana Honsy 
Karolinka za inscenaci hry Nevěs-
ta,
- Karel DVOŘÁČEK za hudební 
složku v inscenaci hry Vizovický 
zázrak,
- Ivo MACHÁČEK za roli Jindřicha 
Dostála v inscenaci hry Klíče na ne-
děli,

- Divadelní spolek Kroměříž za in-
scenaci hry Jeptišky k výročí,
- Klášterní kolektiv z Hobokenu 
za syntetické herectví v inscenaci 
hry Jeptišky k výročí,
- Jan DOBEŠ za roli Harpagona 
v inscenaci hry Lakomec.

Celkové výsledky:
1. místo - vítězná inscenace
Nominace na Celostátní přehlídku 
amatérského činoherního a hudeb-
ního divadla Divadelní Děčín 2010
OS DS Jana Honsy Karolinka 
za inscenaci hry Martina Franti-
šáka Nevěsta,

2. místo - doporučení na 1. místě 
na Celostátní přehlídku amatérské-
ho činoherního
a hudebního divadla Divadelní Dě-
čín 2010
Divadelní spolek Kroměříž za in-
scenaci hry Jany Štěpánové Jep-
tišky k výročí,

3. místo - bez doporučení
Divadlo Brod Uherský Brod za 
inscenaci hry Vlastimila Pešky 
a Zdeňka Galušky Slovácko sa 
súdí aneb Fašank z věcí lud-
ských.
Více informací naleznete na
www.kojetin.cz/meks 

                svah, Foto: J. Večeřová

Přehlídku zahájil pěvecký soubor 
Cantas MěKS Kojetín a místosta-
rosta Jiří Šírek 
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Divadelní Kojetín 2010

Úterý 16. března 2010 ve 20.00 hodin - Divadlo Dostavník Přerov 
Paula Vogel: Nejstarší řemeslo aneb Natoč ten gramofon (nepříliš veselá komedie)

Středa 17. března 2010 v 8.15 a 10.00 hodin - Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště 
Zdeněk Svěrák, Olga a Jiří Melíškovi: Ať žijí duchové (pohádkový příběh pro žáky ZŠ)

Středa 17. března 2010 ve 20.00 hodin - Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín 
Ken Ludwig: Tenor na roztrhání (bláznivá komedie, 1. soutěžní představení)

Čtvrtek 18. března 2010 v 10.00 hodin - Malá scéna Zlín
Dodo Gombár: Mezi nebem a ženou (hra o čase, pomíjivosti, křehkosti vztahů a lásky pro studenty gymnázia)

Čtvrtek 18. března 2010 v 16.00 hodin - Václav KD Zábřeh - Václavov 
Ludwig Holberg: Jeppe z Vršku (opilecká komedie, 2. soutěžní představení)
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Divadelní Kojetín 2010

Čtvrtek 18. března 2010 ve 20.00 hodin - Divadlo Brod Uherský Brod (3. místo bez doporučení)
V. Peška, Z. Galuška: Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí ludských (slovácká komedie, 3. sout. představení)

Pátek 19. března 2010 v 10.00 - Malá scéna Zlín 
Petr Slunečko na motivy knihy Václava Čtvrtka: Křemílek a Vochomůrka (pohádka pro děti MŠ)

Pátek 19. března 2010 v 16.00 hodin - Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka
(nominace na Divadelní Děčín 2010) Martin Františák: Nevěsta (divadelní hra, 4. soutěžní představení)

Pátek 19. března 2010 ve 20.00 hodin - Divoch DK Vizovice
Dodo Gombár: Vizovický zázrak (divadelní hra, 5. soutěžní představení)

Sobota 20. března 2010 v 10.00 hodin - Divadlo U lípy Ostrava - Zábřeh
Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou (detektivní komedi, 6. soutěžní představení)
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Divadelní Kojetín 2010

Sobota 20. března 2010 v 15.00 hodin - Divadlo Štěk a spol. Hranice
Antonín Procházka: Klíče na neděli (bláznivá komedie, 7. soutěžní představení)

Sobota 20. března 2010 ve 20.00 hodin - Divadelní spolek Kroměříž (2. místo, doporučení na Divadelní Děčín 2010)
Jana Štěpánová: Jeptišky k výročí (hudební komedie, 8. soutěžní představení)

Sobota 20. března 2010 ve 22.00 hodin - II. Divadelní candrbál
Bowling City Kojetín

Neděle 21. března v 10.00 hodin - Divadlo 6. května Holešov
Moliére: Lakomec (divadelní komedie, 9. soutěžní představení)

Neděle 21. března v 16.00 hodin - DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová: Ryba ve čtyřech (černá komedie)
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Divadelní Kojetín 2010

Neděle 21. března 2010 v 16.00 hodin - Slavnostní vyhlášení výsledků a vítěze Divadelního Kojetína 2010

Kam za kulturou

Výstava u příležitosti 60 let trvání divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín

TRADICE OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V KOJETÍNĚ

Výstava je otevřena v prostorách
expozice muzea VIC

a bude veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2010
Nová expozice seznamuje návštěvníky s prvopočátky

a vývojem ochotnického divadla v našem městě.
Výstava obsahuje nepřeberné množství historických

materiálů - fotografie, plakáty, pozvánky, scénáře, 
kulisy, kostýmy, rekvizity...  

Expozice muzea Vzdělávacího a informačního centra 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Výstava k 160. výročí narození
prvního československého  prezidenta

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
(1850 - 1937)

5. března - 16. dubna 2010, Galerie VIC Kojetín

Pro rock(chtivé) 

BETHRAYER MEATflY fEST
sobota 17. dubna 2010 - 18 hodin

Vystoupí kapely:
BETHRAYER / thrash-core-groove / Kojetín 

DARK GAMBALLE / rock-crossover / Vyškov
HAZYDECAY / modern-melodic-metal / Olomouc

LUCA BRASI / crossover-nu-metal / Praha
MAGMA HOTEL / crossover-rap-core / Štětí

CHECKPOINT / nu-metal / Praha
CONCRETE / metal / Plzeň

SIC.ENGINE / emo-metal / Brno
Sokolovna Kojetín 

 

Beseda se spisovatelem
PAVlEM KOHOUTEM
úterý 20. dubna 2010 v 10 hodin

Sál VIC Kojetín, srdečně zve Gymnázium Kojetín

 

Výstava obrazů malířky z Uhřičic

VĚRY HEJDOVÉ
Vernisáž výstavy 23. dubna 2010 v 17 hodin

Výstava otevřena 26. dubna - 28. května 2010
 Galerie VIC Kojetín

Promítání filmu

ISAAC NEWTON
středa 28. dubna 2010 v 8 a 10 hodin

Pořad pro školy
Sokolovna Kojetín

Národopisný soubor Hanácká beseda
srdečně zve na tradiční

STAVĚNÍ MÁJA
sobota 1. května 2010

a KÁCENÍ MÁJA
s májovou veselicí

sobota 29. května 2010
Program bude upřesněn
park u Sokolovny Kojetín

 

Koncert 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOlY KOJETÍN

19. května 2010 v 16 hodin
Sokolovna Kojetín 

Koncert pěveckého souboru

CANTAS
květen 2010

Sokolovna Kojetín 

Bláznivá komedie divadelního souboru
Hanácká scéna Kojetín 

Ken ludwig:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ

pátek 9. dubna 2010 - 19.30 hodin
Zámeček KD Kovalovice

 

Pohádka pro děti
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

pátek 23. dubna 2010
Hraje: Divadlo Věž z Brna

Sokolovna Kojetín
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Z akcí, které se konaly

Dětský karneval
v pohádkovém duchu
Všechny děti v sále kojetínské So-
kolovny přivítaly známé postavičky 
z Večerníku - Křemílek a Vocho-
můrka v neděli 28. února 2010 
na letošním dětském maškarním 
karnevale. Karnevalovou zábavu 
zahájil velkolepý rej masek a poté 
následovalo odpoledne plné her 
a soutěží a diskotékových tanečků. 
V programu vystoupily i holky s ta-
nečním vystoupením pod vedením 

Country bál 
tentokrát v mexickém 
stylu
Letošní Country bál s hlavním hes-
lem „Mexiko, Mexiko sombrero gran-
de tequilla“ se odehrával opravdu 
v mexickém duchu. IV. Country bál 
se konal 27. února 2010 v sále So-
kolovny Kojetín. K tanci a poslechu 
hrála skvělá country kapela Coun-
try Western z Hluku u Uherského 
Hradiště. O organizaci plesu se 

výtečně postarali pracovníci MěKS 
Kojetín, program a vystoupení tra-
dičně zajistili členové country taneč-
ní skupiny Lucky While v krásných 
mexických kostýmech (taneční vy-
stoupení - La Sanmarqueña, La Su-
riana, La Calandria, Jarabe Tapatio, 
Las Perlitas, La Costilla, Jarabe de 
la Botella, La Bruja). K oživení ple-
su přispěly exhibice: Trikové laso-
vání - Honza „Little Johny“ Krčmař 
(Vícemistr Evropy 2009 v trikovém 
lasování, Mistr ČR 2009 v triko-
vém lasování), Práce s honáckými 

biči - Libor „Blacksmith“ Krčmař  
(2. násobný vícemistr ČR 2008, 
2009), Show s revolvery - Pepa „Wild 
Joe“ Zahradník (Vícemistr Evropy 
2009 v žonglování s revolvery, Mistr 
ČR 2009 v žonglování s revolvery, 
2. vícemistr Evropy 2008 v žonglová-
ní s revolvery). K vyvrcholení mexic-
ké zábavy patřila hra - Piñata. V pek-
le po celou dobu vyhrával na harmo-
niku Milan Zahradník z Bezměrova. 
V saloonech a na baru se podávaly 
pravé mexické speciality a nechyběl 
typický mexický nápoj - tequilla.

Jany Kytlicové.  Nechyběly balón-
ky, bohaté občerstvení, cukrová 
vata, popcorn, krásné ceny a slad-
ké odměny. Všechny děti odcháze-

ly domů spokojené a karnevalově 
vydováděné.

více na www.kojetin.cz/meks
- svah -
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Vycestujte s námi za kulturou

3. dubna 2010
ANGElIKA - muzikál

cena: 1.150 Kč

10. dubna 2010
BARON PRÁŠIl - muzikál

cena: 1.195 Kč

10. dubna 2010
MOSONMAGYAROVÁR

termální lázně
cena: 630 Kč

24. dubna 2010
MEDVĚDÍ SOUTĚSKA

cena: 870 Kč

24. dubna 2010
PODHÁJSKÁ

termální lázně
cena: 520 Kč

1. května 2010
VElKÝ MEDER
termální lázně

cena: 590 Kč

1. května 2010
MOZARTOVA VÍDEŇ

cena: 630 Kč

1. května 2010
VÍDEŇ PRO DĚTI
cena: 555 Kč (dospělí),

   450 Kč (děti)

7. - 12.  května 2010
PAŘÍŽ

cena: 5.990 Kč

8. května 2010
GYÖR - termální lázně

cena: 670 Kč

8. května 2010
PRAHA - netradičně

cena: 620 Kč

13. - 16. května 2010
PERlY SEVERNÍ ITÁlIE

cena: 5.950 Kč

15. května 2010
BRATISLAVA - GABČÍKOVO

cena: 1.100 Kč

15. května 2010
lADOVY HRUSICE 

A HAŠKOVA lIPNICE 
cena: 670 Kč

20. května 2010
KONCERT VÍDEŇSKÝCH 

FILHARMONIKŮ
cena: 600 Kč

21. - 23. května 2010
SEVERNÍ MAĎARSKO

cena: 4.500 Kč

22. května 2010
MOSONMAGYAROVÁR

termální lázně
cena: 630 Kč

22. května 2010
VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN

cena: 555 Kč

4. - 6. června 2010
ČESKÉ A SASKÉ 

ŠVÝCARSKO
cena: 2.175 Kč

 
 JAKÉ INFORMACE VÁM

RÁDI SDĚLÍME NA VIC KOJETÍN:
- dopravní (vlakové i autobusové spojení),

- aktuální adresy úřadů a firem,
- kulturní a společenské akce ve městě a okolí,

- programy kin, divadel, koncertů, festivalů,
- ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití,

- informace o historii a památkách města.

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME
NA VIC KOJETÍN:

- propagační materiály města, mapy,
- prodej suvenýrů, keramiky, pohlednic, bižuterie...

- prodej turistických průvodců,
turistické známky Kojetín

- předprodej vstupenek na kulturní akce v Kojetíně,
- prodej sborníku „Kojetín v proměnách času“

- prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
- kopírování, skenování a faxování pro veřejnost

- zajišťujeme výlep plakátů v Kojetíně.

- GALERIE - MUZEUM -
- INFORMACE -

 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefon: 581 202, 774 001 403

RODINNOU OSLAVU
 NEBO SVATBU MůŽETE SLAVIT

V NAŠICH KRÁSNÝCH
 PROSTORÁCH VIC

K těmto příležitostem
krátkodobě pronajímáme 
sál, bistro nebo nádvoří

Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Informace na telefonu:
581 202 202, 774 001 403
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Charita Kojetín
  

DůM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, Tel. 581 76 21 60,  mob. 720 126 475, 

e-mail: stacionar.josef@seznam, www.charita.kojetin.cz

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN 2010

středa 7. 4. 2010 v 9 hodin
VAŘÍME - PEČEME

různé druhy pomazánek 
(přihlaste se předem)

pondělí 12. 4. 2010 v 9 hodin
TRÉNINK PAMĚTI

středa 14. 4. 2010 v 9.00 hodin
VIDEOKLUB

„12 podmínek dědictví“
(opakování amerického filmu 
podle bestselleru J. Stovalla)

pátek 16. 4. 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST

zdobíme květináče 
ubrouskovou technikou

(můžete si přinést své vlastní 
květináče nebo jiné nádoby)

určený pro všechny seniory Kojetína a okolí

pondělí 19. 4. 2010 v 9 hodin
INTERNETOVÉ OKÉNKO

středa 21. 4. 2010 v 8.30 hodin
VÝLET DO DUBU 
NAD MORAVOU

s prohlídkou kostela a farních 
budov s výkladem Pátera Jana 

Korneka - místního faráře
(přihlaste se předem)

pátek 23. 4. 2010 od 10 hodin 
JARO NA ZAHRÁDCE
jarní posezení spojené

s úpravou skalek

středa 28. 4. 2010 v 9 hodin
DÍLNA PRO RADOST

batikování (trička, ubrusy, šátky)
textilie přineste sebou

každé úterý od 13 do 15 hodin 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

PRO DůCHODCE,
jehož program

 je přizpůsobený 
momentální náladě 
a přání příchozích

každé úterý a pátek od 9 hodin 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 pod vedením cvičitelky 

Cvičení na balonech 
a pomocí zdravotních 

elastických lan 
na protažení zádových svalů.
 Přijďte ve vhodném oblečení 

na cvičení.

každý čtvrtek od 9 hodin
DUCHOVNÍ SETKÁVÁNÍ

Městská knihovna Kojetín

PŘIPRAVOVANÉ 
AKCE NA DUBEN

Setkání se spisovatelem 
JANEM SOBOTKOU 

pro žáky 2. a 3. tříd základních škol
ve středu 14. dubna 2010

„GALAPÁGY - PEKLO I RÁJ“
Beseda s promítáním  

a autogramiádou knihy  
cestovatelů D. Smržové a S. Hořínka 

ve středu 28. dubna 2010 
v 17 hodin v sále VIC

- Masarykovo náměstí 8

Knihu si bude možno
zakoupit za zvýhodněnou cenu!

Ohlédnutí za březnem
- měsícem čtenářů
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlásil na letošní bře-
zen novou celostátní akci - „Březen-
měsíc čtenářů“. Navázal tak na dří-
ve tradiční „Březen - měsíc knihy“  
a v posledních letech „Březen - mě-
síc internetu“.
V centru zájmu tedy není kniha 
nebo elektronické zdroje, jak uvádí 
na svých webových stránkách, ale 
čtenář a čtení.
Kojetínská knihovna  kromě řady 
svých tradičních březnových akcí 
připravila zajímavé nové soutěže: 
„Čteme a je nás stále hodně“
Jednalo se o soutěž mezi třídami 
základních škol v získání co nej-

většího počtu čtenářů knihovny. 
Výsledky této soutěže ještě v době 
uzávěrky tohoto čísla Kojetínského 
zpravodaje nejsou známy, protože 
soutěž probíhá až do konce března. 
Objeví se až v květnovém čísle s fo-
tografií vítězné třídy (tříd).
„Číst je prostě krása“ 
Děti pátých tříd základních škol sou-
těžily ve svém volném čase v knihov-
ně v co nejzdařilejší interpretaci ne-

známých textů. Jako nejlepší byli 
vyhodnoceni porotou tři soutěžící 
(všichni ze ZŠ nám. Míru):
- Sabina Neoralová - 5.A,
- Tereza Hermanová - 5.B,
- Martin Kubalík - 5.B.
Ocenění ale zaslouží všichni soutě-
žící, za svou snahu, odvahu vystou-
pit před ostatními s textem, který 
neznali, za ochotu přijít i ve svém 
volném čase.             Hana Divilová
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SDH Popůvky
Hasiči v Popůvkách 
v zimě nespali
Tak jako každým rokem i letos ha-
siči z Hasičského sboru Popůvky  
v zimě nespí a místo toho organizu-
jí činnosti pro děti. 
Zima nás letos překvapila silnými 
mrazy, které jsou pro některé velmi 
nepříjemné. Naopak v Popůvkách 
jsme tomu velmi rádi a na beto-
nové ploše, kterou jsme společně  
s pomocí města Kojetín před třemi 
roky vybudovali, mohlo zamrznout 
krásné kluziště. Po dohodě se spo-
lečností VaK, u které jsme zaplatili 
odběr vody, mohla vzniknout ledová 
plocha o rozměrech 13 x 23 metrů. 

Nejen děti tak trávily spoustu volné-
ho času bruslením. 

Spokojené tváře dětí jsou pro nás 
odměnou za dřinu, kterou jsme od-
vedli při stavbě této betonové plo-
chy. V těchto momentech je člově-
ku najednou jedno, kolik hodin na 
výstavbě hřiště strávil.
Tím však naše zimní činnost ne-
končí. Již v měsíci lednu proběhl  
v Popůvkách turnaj ve stolním teni-
se, kterého se zúčastnilo 16 soutě-
žících. Soutěž se konala v kulturním 
domě, který máme od města Koje-
tín  pronajatý. Zde se také odehrá-
vá většina zimního programu v Po-
půvkách. 20. února se konal dětský 

karneval, který byl jako vždy hojně 
navštíven nejen dětmi z Popůvek, 
ale i ze širokého okolí, měli jsme 
pro děti nachystáno spoustu soutě-
ží, odměn a bohatou  tombolu.

V kulturním domě se ještě stále topí 
kamny, které mají své výhody i ne-
výhody. Díky kamnům je tato budo-
va prakticky nezávislá na dodávce 
energií a tudíž vhodná pro ochranu 
obyvatel v nenadálých a katastro-
fických situacích, při kterých je nut-
né zajistit osobám ubytování. Nevý-
hodou je starost o topivo. Pro příští 
rok jsme však díky toleranci města 
Kojetín získali dřevo na topení. 
Spoluprací Osadního výboru a Ha-
sičského sboru jsme zorganizovali 
pokácení stromů v Popůvkách, kte-
ré musely ustoupit výstavbě chod-
níku kolem nejfrekventovanější 
silnice přes obec a nové výsadbě 
na plochách pro zeleň. Díky této 
brigádě, kterou každý z nás prová-
děl dobrovolně, máme na další dva 
roky zajištěno topení pro organizaci 
zimních akcí v Popůvkách. 
Chtěl bych touto cestou po-
děkovat všem, kteří se na 
tak hojné zimní práci podílejí. 
Je to pomoc nejen prací, ale také 
zapůjčením materiálu, bez které-
ho by to nešlo. Od kácení stromů, 
kde občané práce prováděli svý-
mi pilami a sváželi dřevo vlastním 
traktorem bez nároku na jakoukoli 

úhradu, až po výrobu shrnovačů na 
led, které jsme tím pádem nemuseli 
zakoupit. 
Dík patří všem, kteří i v dnešní 
době dokážou v sobě najít spous-
tu lidskosti i na úrok svých financí.
Vídáme často spoustu pomoci li-
dem u nás i v zahraničí, ale troš-
ku při tom všem zapomínáme na 
vlastní sousedy, děti, spoluobčany 
nebo kamarády. Budiž vám všem 
tento článek příkladem nezištné 
a svobodné pomoci, která dovoluje 
lidem žít vedle sebe v klidu a tole-
ranci. Bohužel se s těmito příklady 
setkáváme převážně na vesnicích, 
kde jsou lidé závislí na pomoci 
ostatních při organizaci sportovních  
a kulturních akcí a nespoléhají jen 
na schopnosti města. 
Pokud vás zajímá, co vše se 
v Popůvkách děje, ať už z jakého-
koli podnětu, můžete se podívat na 
fotky, které pro vás připravujeme 
na našich stránkách www.hasicipo-
puvky.cz. Opět se jedná o pomoc 
jednoho z našich občanů, který ne-
nárokuje žádnou úhradu za práci 
webmástra. 

Hasičský sbor Popůvky
Zdeněk Zatloukal

Jan Krejsa

Zveme vás na  tyto akce: 
 

sobota 24. dubna 2010 
MEMORIÁL FRANTIŠKA

 DOČKALA 
Pohárová soutěž v útoku 

hasičských družstev 
9 - 12 hodin -  mladší žáci
14 - 17 hodin -  muži, ženy
od 17 hodin -  hraje náš DJ

 hudbu všeho druhu na přání
Hřiště v Popůvkách

sobota 1. května 2010
STAVĚNÍ MÁJKY 

A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
14 hodin

 Hřiště v Popůvkách

Na vaši návštěvu 
se těší pořadatelé.

Čeká vás bohaté občerstvení,
dobrá nálada a příjemné posezení.

Srdečně zvou hasiči z Popůvek!
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Centrum sociálních služeb

Poradna zdraví a krásy 
,,Orchidej“
Dne 11. března 2010 se ve Ví-
ceúčelové klubovně na DPS Dr. 

Z pořádaných kulturních akcí...
Besedy s Městskou 
policií Kojetín

V měsíci únoru  se v kulturních 
místnostech na DPS Dr. E. Beneše  
a  DPS J. Peštuky konaly besedy 
s Městskou policií Kojetín. Besedy 
byly zaměřeny především na bez-

pečnost a ochranu seniorů. Obyva-
telům DPS byla promítnuta výroční 
zpráva o činnosti Městské policie 
Kojetín a zodpovězeny veškeré 
dotazy týkající se Městské policie 
a bezpečnosti ve Městě Kojetín. 
Besedy na DPS J. Peštuky se zú-
častnilo 11 seniorů, na DPS Dr. E. 
Beneše 16 seniorů. 

Poslechové odpoledne
Na poslední únorové pondělí  
22. února 2010 uspořádalo Cent-
rum sociálních služeb Kojetín akci 
pro seniory a zdravotně postižené 
občany s názvem „Poslechové 
odpoledne“. 
Tato akce se konala již podruhé 
ve Víceúčelové klubovně na DPS 
Dr. E. Beneše 3 a zúčastnilo se jí 
11 seniorů. 
Jako host  byla již tradičně pozvá-
na  Eva  Řezáčová, která účastní-
kům akce zpříjemnila mrazivé dny 
a posezení u kávy čtením povídek 
z knihy „Slovácko sa nesúdí“. 
Všem zúčastněným se akce moc 
líbila a jistě si takové odpoledne zo-
pakujeme.

Výroční schůze Alfa 
handicap

Dne 10. března 2010 se ve Více-
účelové klubovně na DPS Dr. E. 
Beneše konala výroční schůze 
Alfa handicap - sdružení zdravot-

ně postižených občanů. Organi-
zace Centrum sociálních služeb 
Kojetín zajistila malý kulturní 
program. Studentka Gymnázia 
Kojetín Monika Psotková  si při-
pravila a zahrála na flétnu píseň 
od skladatele Antonia Vivaldiho 
Concerto a-moll - 2. věta. Reci-

tací básní a povídek  zpříjemni-
la odpoledne členům sdružení 
Eva Řezáčová. Vystoupení mělo 
u všech zúčastněných velký ohlas 
a proto v navázané spolupráci 
bude CSS Kojetín i nadále pokra-
čovat. Výroční schůze se zúčast-
nilo 28 členů. 

E. Beneše konala prezentace 
Poradny zdraví a krásy „Orchi-
dej“. Pracovnice z prostějovské 
poradny představily účastníkům 
akce produkty na podporu zdra-
ví a posílení imunitního systé-
mu, poradily, jak pečovat o tělo 
a zdraví v jarním období, jak před-
cházet chřipkám a jarní únavě 
a jaké vitamíny a produkty užívat. 
Vystavené produkty si účastníci 
prezentace mohli zakoupit. Pro 
velký zájem se stejná akce kona-
la 22. března 2010 v kulturní míst-
nosti  na DPS J. Peštuky. 

Lenka Slováková
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

PROGRAM SETKÁNÍ V DUBNU

„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

 1. 4. 2010 (čtvrtek)
Zelený čtvrtek

Poslední večeře Páně
od 18.00 hodin na faře (kolem stolu)

 2. 4. 2010 (pátek)
Velký pátek

Pašije
od 18.00 hodin v Husově sboru 

(společné čtení Pašijí, zpřítomnění Golgatského mystéria)

4. 4. 2010 (neděle)
Vzkříšení - hod Boží velikonoční

Slavnostní bohoslužby ve Skalce
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

4. 4. 2010  (neděle)
Vzkříšení - hod Boží velikonoční

Slavnostní bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 4.*, 12. 4.*, 19. 4. a 26. 4. 2010 (pondělí)
Duchovní výchova

od 13.30 hodin v ZŠ Svat. Čecha (6.A)

6. 4., 13. 4.*, 20. 4. a 27. 4. 2010 (úterý)
Duchovní výchova

od 12.40 a od 13.30 hodin v ZŠ Sladovní ul. (5. a 9. tř.)

7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2010 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4. 2010 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 18.00 hodin na faře

11. 4. 2010  (neděle)
Quasimodogeniti - 1. neděle po Velikonocích

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

12. 4. 2010 (pondělí)
Velikonoční pobožnost v Tovačově

d 15.00 hodin v Tovačově (společenská místnost)

18. 4. 2010  (neděle)
Misericordias Domini - 2. neděle po Velikonocích

Bohoslužby v Polkovicích
od 8.15 hodin v obřadní síni Obecního úřadu

18. 4. 2010  (neděle)
Misericordias Domini - 2. neděle po Velikonocích

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

25. 4. 2010  (neděle)
Jubilate - 3. neděle po Velikonocích

Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

* v případě jarních prázdnich se koná dle plánu
ve farní kanceláři (Husova ulice naproti 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

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

Sborník  Kojetín v proměnách času
(1233 - 2008)

Sborník s názvem Kojetín v proměnách času (1233 - 2008)
byl zpracován k 775. výročí od první písemné zmínky o Kojetíně.

V jednotlivých kapitolách čtenář sleduje nejen kontinuitu osídlení území 
Kojetína od pravěku až po současnost, ale také bohatý a mnohovrstevnatý život 

jeho obyvatel. Samostatná kapitola přináší soupis kulturních památek 
ve městě a medailony kojetínských rodáků.

Příspěvky jsou doplněny bohatou fotografickou přílohou.
Sborník vydalo Městské kulturní středisko Kojetín v květnu 2009.

Kniha je v prodeji na informacích Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně za cenu 300 Kč. 
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Lihovar Kojetín 
- mužstvo sálového 
fotbalu
Spojení LIHOVARU Kojetín se sá-
lovým fotbalem se traduje již od 
roku 1992, kdy se mužstvo pod 
hlavičkou této společnosti poprvé 
zúčastnilo oficiální soutěže pořá-
dané Svazem sálového fotbalu ČR. 
V průběhu svého 18ti letého půso-
bení prošlo mužstvo řadou změn, 
stejně tak probíhaly změny ve  slo-
žení a organizaci soutěží pod hla-
vičkou SSF ČR. V současnosti 
mužstvo LIHOVARU Kojetín  hraje  
nejvyšší možnou soutěž - Krajskou 
ligu Zlínského kraje, kde se vítěz 
soutěžního ročníku  stává mistrem 
ČR futsal sálový fotbal.
Mezi účastníky krajské ligy patří  

mužstvo LIHOVARU Kojetín, od 
roku 2002, kdy postoupilo z nižší 
soutěže a po dobu svého působení 
v nejvyšší soutěži patří mezi lepší 
mužstva umísťující se v horní polo-
vině tabulky. 
Největšího úspěchu dosáhlo muž-
stvo v ročníku 2007 - 2008, když si 
vybojovalo účast ve finálovém tur-
naji  Mistrovství  ČR - SSF Futsal 
v Kostelci na Hané, kde postoupilo 
do semifinále, ve kterém v prodlou-
žení podlehlo mužstvu AFK Bystři-
ce p. H. a vytoužené finále mu tak 
o vlásek uniklo.
V letošní sezóně 2009 - 2010, kdy 
mužstvo prochází postupnou ge-
nerační obměnou kádru, podávali 
hráči velmi dobré a stabilní výkony, 
což vyneslo celému kolektivu hrá-
čů LIHOVARU Kojetín velmi solid-
ní umístění na 4. místě se ziskem  

Konečná tabulka soutěžního ročníku  2009 - 2010:

1. FC Relax „A“ Prostějov   18 2 1  115:38 56
2. JIŘINA Prostějov   17 1 4  70:34 52
3. Vokno Kroměříž 12 5 5  81:53 41
4. LIHOVAR Kojetín 11 6 5  67:42 39
5. Indiana Plumlov 11 3 7  65:64 36
6. Rovers Otrokovice  11 2 9  62:86 35
7. SK BURE Hulín 10 0 12  69:81 30
8. Ekosolaris Kroměříž 7 6 9  61:56 27
9. SK Speed Otrokovice 8 3 11  61:78 27
10. DRUKO ZLÍN 4 1 17  51:90 13
11. HARKO KROMĚŘÍŽ 4 1 17  37:79 13
12. F.C. VICTORIA Kroměříž 1 4 17  39:95 7

39 bodů.
Současný hráčský kádr mužstva LI-
HOVARU Kojetín: 
Michal Baďura, Michal Bělaška, 
Roman Dočkal, Tomáš Hrušák, Jan 
Kantor, Pavel Matoušek, Jiří Pěček, 
Josef Peřina, Marcel Polách, Ma-
rek Ševeček, Tomáš Šídlo, Michal 
Štolfa, Lukáš Vondra, Ondřej Vrba, 
Milan Zaoral a vedoucí mužstva Mi-
roslav Vondra. 
Nejlepší střelcem mužstva v uply-
nulém ročníku byl Michal Bělaška 
s 15 vstřelenými brankami.
Jelikož účast v soutěžním ročníku 
je podmíněna nemalými finančními 
prostředky patří poděkování spon-
zorovi mužstva, který svými finanč-
ními prostředky zajišťuje úhradu 
startovného a materiální vybavení 
hráčů. 

Miroslav Vondra

ŠK Brablenci Kojetín
1999 - 2010

10. výročí od založení 
šipkového klubu
Začátkem roku 1999 se dává do-
hromady parta nadšenců, která 
chce začít hrát šipky nejen pro 
zábavu, ale i na vyšší úrovni. Tak 

se dala dohromady parta kluků ve 
složení Laďa Šacha, Jarek Pavel-
ka, Olda Černý, Jarda Tomaštík, 
Ivan Zubatý, Jirka Kalman, Zbyněk 
Prokeš a také jedna žena - Pavla 
Zubatá. Po vyřízení všech formalit 
jsme začali hrát 2. ligu pod SMŠS 
Morava - střed. Své zázemí a hra-
cí místo jsme nalezli v hospůdce 
U Pedyho, kde v tuto dobu byla par-
ta výborných šipkařů, kteří hráli na 
špici 1. ligy ve složení Dušan Medu-
na, Michal Zedníček, Laďa Vymětal 
a Martin Zedníček.
V roce 2000 jsme přešli na nové 
hrací místo - na Moštárnu. Od no-
vého ligového ročníku 2001 - 2002 
naše družstvo hrálo 1. ligu a do-
znalo částečné změny v obsazení 
hráčů. Páteř týmu tvořili Olda Čer-
ný, Ivan Zubatý, Zbyněk Prokeš, 
Jarda Tomaštík, nově příchozí Jirka 
Lasovský, Zdenek Spiegl a Michal 

Hrabal. Postupem do 1. ligy jsme 
začali jezdit na zápasy do takových 
měst, jako jsou: Moravský Písek, 
Hodonín, Uherský Brod, Uherské 
Hradiště, Tlumačov, Chropyně, 
Troubky, Kroměříž. Nemůžeme za-
pomenout také na utkání v Kojetí-
ně, kdy jsme se na utkání scházeli 
v hospůdce U Davida proti druhému 
kojetínskému družstvu. V rámci re-
organizace jsme spadali pod JMŠS 
Brno. V rámci poháru družstev jsme 
jezdili hrát do Brna, ale i za Třebíč 
do Stařeče. 
Na počátku sezóny 2002 - 2003 
doznalo naše družstvo výrazné 
změny. Odešel od nás jeden ze za-
kládajících členů Olda Černý, dále 
pak také Zdenek Spiegl a Michal 
Hrabal. Do našeho družstva v tuto 
dobu přišla výrazná hráčská osob-
nost - Honza Lukáč (v dnešní době 
Studený). V průběhu doby se uká-
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zalo, že příchodem Honzy se zved-
la hráčská kvalita celého družstva. 
V sezónu 2003 - 2004 jsme přešli 
na 1,5 roku do hospůdky Na Hrázi. 
Přišel k nám další nový hráč Alois 
Křepelka. Naše družstvo začalo 
spolupracovat s MěDDM v Kojetíně 
a uspořádalo řadu turnajů, kterých 
se zúčastnili rodiče a děti. Tyto tur-
naje navštívilo nemálo spokojených 
rodičů a dětí. Některé děti začaly 
chodit do nově založeného kroužku 
šipek při MěDDM Kojetín, který pod 
názvem Mravenčata vedl Alois Kře-
pelka. Tento kroužek se zúčastnil 
i turnajů pořádaných v našem měs-
tě za účasti dětí z dětských domo-
vů z okolních měst. Kroužek našel 
i pár talentů, které dosahovaly před-
ních umístění na turnajích, byli to 
hlavně Renda Večerka, Dan Trčka 
a Petr Dočkal. Během našeho pů-
sobení na Hrázi přišli dva noví hráči, 
a to Petr Zubatý a Zbyněk Šebestík. 
V důsledku změny majitele naše 
družstvo v roce 2005 svoje působe-
ní Na Hrázi ukončuje a sezónu 2005 
- 2006 zahajuje opět na Moštárně, 
kterou otevírá šipkový nestor Jan 
Mihok, účastník MS v šipkách z kon-
ce 90. let. Sestava této sezony je 
Jan Studený, Jirka Lasovský, Ivan 
Zubatý, Zbyněk Prokeš, Petr Zuba-
tý a nově příchozí Tomáš Lasovský 
a Tomáš Křupka. Příchodem nové 
sezóny přichází opět reorganizace 
svazu, takže spadáme opět pod ob-
last Střední Moravy. Touto reorgani-
zací naše mužstvo zajíždí téměř po 
celé Jižní Moravě a Zlínsku. Opět 
jezdíme do Uherského Hradiště, 
Uherského Brodu, Kyjova a hlavně 
Zlína. V roce 2007 se konala jedna 

z nejvýznamnějších akcí na šipko-
vém a sportovním poli v Kojetíně, 
a to vytrvalostní hraní šipek. Tato 
akce byla připravována půl roku  
a bez přispění sponzorů by se těž-
ko uskutečnila. Byl vytvořen Český 
rekord ve hře Hight skóre. Rekord 
má hodnotu 32 hodin. V průběhu 
akce bylo odehráno celkem 175 her 
(29 400 hodů), během kterých bylo 
dosaženo 495.161 bodů. Nejlepší 
skóre v jedné hře 729 bodů dosáhl 
Miloš Trčka. Rekordu bylo dosaže-
no dne 11. května 2007 v restauraci 
Moštárna v Kojetíně za účasti těchto 
hráčů - Jan Studený, Jiří Lasovský, 
Tomáš Lasovský, Tomáš Křupka, 
Zbyněk Prokeš - ŠK Brabenci Ko-
jetín, Miloš Trčka - ŠK Orli Kojetín, 
Michal Ferenc - DC Racek Chropy-
ně a Jan Mihok ml. - SK Moravia 
Stars Chropyně. Vedoucím a hlav-
ním organizátorem celé akce byl 
Jan Mihok st. Naše díky patří všem 
sponzorům, kteří nás podpořili.
V sezóně 2007 - 2008 přichází nový 
hráč, odchovanec již zmíněného 
kroužku Mravenčat Renek Večer-
ka.
V letošním ligovém ročníku 2009 - 
2010 hrajeme v tomto složení: Jan 
Studený, Tomáš Lasovský, Alois 
Křepelka, Renek Večerka a kapitán 
Zbyněk Prokeš. Z úspěchů bych 
chtěl zmínit pěkná umístění Hon-
zy Studeného na turnajích v rámci 
UŠO jak v jednotlivcích, tak v párech 
- 23. místo v ČR, druhé místo 
ve Velkém finále ČDS v Telčicích 
a na mnoha dalších turnajích. I nej-
mladší člen našeho družstva Renek 
Večerka má za sebou pěkné umís-
tění na podzimním MČR mládeže 

ŠK Brablenci Kojetín
pořádají 

Šipkový turnaj 
k 10.výročí

Kde: Moštárna Kojetín
Kdy: 8.  května 2010

od 17.00 hodin
- Hra 501 do 

- startovné 100 Kč 
bez kreditu

Ceny zajištěny!
Srdečně zvou pořadatelé!

v Olomouci, a to hezké 3. místo. 
Tímto bych jim chtěl poděkovat za 
pěknou reprezentaci našeho druž-
stva ŠK Brabenci. Dále jsme se zú-
častnili finále ČR družstev v Hradci 
Králové, byla to pro nás příjemná 
zkušenost a pěkný zážitek. Dou-
fám, že nám naše hravost vydr-
ží co nejdéle a další úspěchy na 
šipkovém poli na sebe nenechají 
čekat. Děkuji všem bývalým i stá-
vajícím Brabencům za jejich přínos 
pro celý kolektiv v průběhu deseti 
let. Taktéž bych chtěl poděkovat 
našim sponzorům, bez nichž by-
chom nemohli uskutečnit všechny 
naše aktivity. Na samý závěr bych 
chtěl pozvat všechny bývalé hráče 
a ostatní šipkovou veřejnost na turnaj 
k 10. výročí založení ŠK Brabenců, 
který se uskuteční 8. května 2010  
v 17 hodin na Moštárně v Kojetíně.

 Za celé družstvo ŠK Brabenci
Kojetín kapitán Zbyněk Prokeš
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Chovatelské a rybářské potřeby 
Marek Ivan 

nabízí: 
- prodej krmiv, zvířátek a dalších chovatelských potřeb

- lepení  akvárií všech rozměrů a tvarů
- prodej rybářských potřeb včetně živých nástrah po celý rok

Prodejna: Sladovní 689,  752 01 Kojetín
Otevřeno: Po - Pá: 8 - 12 a 13 - 17, So: 8 - 11 hodin

mobil: 608 509 595       !!!Vše za super ceny!!!

NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ V KOJETÍNĚ

SLEPÁNKOVÁ JANA
ULICE SVATOPLUKA ČECHA 827

KOJETÍN
TELEFON: 721 809 413

Inzerce

TJ Sokol Kojetín - Tábory v roce 2010

3. 7. - 11. 7. 2010
TÁBORNICKÁ ŠKOLA

DOROSTU
- pro účastníky ve věku 15 - 18 let

- vklad 1.650 Kč
Informace Broněk Bobiš

telefon: 777 116 443

11. 7. - 24. 7. 2010
TÁBOR ŽACTVA

- pro děti ve věku 10 - 14 let
- vklad 2.300 Kč

Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

Přihlášky na oba běhy a informace bu-
dou k dispozici od února 2010

u Lenky Němečkové
telefon: 777 030 811

Adresa: Nová 1223, Kojetín
e-mail:

lenicka.nemeckova@centrum.cz
 nebo na

www.sokolkojetin.estranky.cz

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2010
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny, Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

 TÁBORY RODIČů A DĚTÍ

24. 7. - 31. 7. 2010
Tábor RaD I.

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

Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

31. 7. - 7. 8. 2010
Tábor RaD II.

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

Zuzana Veselá
telefon: 608 505 280
a na www.vrazne.net

7. 8. - 14. 8. 2010
Rodinné hry

- táborová základna pronajata
Informace a přihlášky viz.

www.rodinnehry.wz.cz
 

14. 8. - 21. 8. 2010
Tábor RaD III.

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky:

Petr Musil, telefon: 731 558 566

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Cvičitelům, kteří mají zájem
získat zkušenosti
ve vedení táborů

nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

DALŠÍ AKCE VE VRÁŽNÉM

 1. 7. - 3. 7. 2010
STAVĚNÍ TÁBORA 

Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

21. 8. - 22. 8. 2010
BOURÁNÍ TÁBORA

Informace Mirek Tvrdý
telefon: 777 116 239

Veškeré informace najdete
na webu:

www.sokolkojetin.estranky.cz
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Inzerce

Mgr. Antonín Jurečka 
správce konkurzní podstaty 

Zemědělské obchodní družstvo Morava v likvidaci. 
IČ: 00 14 92 17 se sídlem: Kojetín, 
Komenského 1052, PSČ: 752 01
Adresa pro doručování se určuje: 

P.O.Box č. 46, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Tel/fax: 571 620 113, mobil: 602 575 128

e-mail:jurecka.ant@seznam.cz 
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Inzerce

ZAHRADNICTVÍ
MIRVALD OTO BEZMĚROV

oznamuje

všem svým stálým i novým zákazníkům
opětovné

ZAHÁJENÍ SEZóNY V ROCE 2010
V letošní sezóně

jsme pro vás připravili široký sortiment:
- BALKONOVÝCH KVĚTIN,

- TRVALEK,
- SADY ZELENIN atd.
Pro letošní sezónu nově

i SUBSTRÁTY, POSTŘIKY,
HNOJIVA aj.

Na vaši návštěvu se budeme těšit
v době:

Po - Pá  8.00 - 18.00 hodin
So  8.00 - 12.00 hodin

Telefon: 604 285 312, 732 923 591
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Blahopřání

Vítání občánků

Dne 11. dubna 2010 

oslaví svých krásných 60 let

paní Marie Pospíšilová
Vše nejlepší přejí dcery Hana a Alena 

a syn Zdeněk s rodinami

V sobotu 20. března 2010 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Vzpomínka
Dne 2. dubna 2010 si připomeneme 

1. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Milan Vybíral
S láskou a úctou vzpomínají manželka Bedřiška, dcera Renata  

s manželem Pavlem a vnučkou Nikolkou,  
synové Radek a Milan s rodinami

Foto: J. Večeřová

Elen Chylíková

Sofie PešováJakub Chvátal

Manuel Acosta

Justýna Fíková

Prvním dítětem v Kojetíně, které se narodilo v roce 2010, byla Sofie Pešová.
Miloš Havlík


