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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

V pondělí 23. dubna 2012 proběhlo v obřadní síni MěÚ 
v Kojetíně slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportov-
ců, osobností a kolektivů v oblasti  sportu za  rok 2011. 
V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni tito sportovci:
v kategorii sportovních nadějí:
- Veronika Hrabalová,
- Michaela Rozsívalová,
- Vojtěch Ošťádal,
- Tomáš Macek,

v kategorii jednotlivců do 19 let za sportovní úspěchy:
- Kristýna Slouková,

v kategorii jednotlivců nad 19 let za sportovní úspěchy:
- Radovan Klabal,
- Kateřina Poláková,

- Lukáš Prokeš,
nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetína:
- Veteráni Kanoistiky Kojetín, 

osobností v oblasti sportu - za mimořádné zásluhy  
o rozvoj kojetínského sportu:
- Miroslav Polách,
- Monika Štecová.

Titul „Sportovec - sympaťák“ si za největší počet hla-
sů v internetovém hlasování na webu Města Kojetína od-
nesla Veronika Hrablová (429 hlasů). 
Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně spor-
tovních i osobních úspěchů!

Jiří Šírek,
foto: Markéta Rádlová
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Z jednání Rady Města Kojetín

Ve zkratce

Rada Města Kojetín se na 37. zasedání konaném dne 11. dubna 2012
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila se záměrem zřídit při 
Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha  jednu  přípravnou  třídu  pro 
školní rok 2012/2013,
- uložila vedoucí odboru VVŠK po-
žádat  Krajský  úřad  Olomouckého 
kraje o souhlas se zřízením příprav-
né  třídy při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha,
- vzala na vědomí oznámení ČEZ 
Distribuce,  a.  s.  Teplická  874/8, 
40502 Děčín  4  o  plánované  úpra-
vě distribuční sítě v ulici Tvorovská, 
Kojetín v předpokládaném  termínu 
říjen - prosinec 2012,
- souhlasila se zveřejněním  zá-
měru pronajmout  nebytový prostor 
o výměře cca 10 m2 v budově po-
likliniky v Kojetíně, v ulici 6. května  
č. p. 1373, Kojetín, Kojetín I - Měs-
to,
- stanovila  Školní  jídelně  Kojetín, 
příspěvkové  organizaci  zřízené 
Městem Kojetín, jako závazný uka-

zatel rozpočtu na rok 2012 dodržení 
výše a účelu poskytnutého příspěv-
ku na provoz a příspěvku na pokrytí 
účetních odpisů v nové výši,
- uložila ředitelce Školní jídelny Ko-
jetín  zajistit  dodržení  stanovených 
závazných  ukazatelů  rozpočtu  na 
rok 2012,
- svěřila  na  základě  ustano-
vení  §  102,  odst.  3  zákona 
č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  (obecní 
zřízení)  starostovi  města  rozhodo-
vání ve věci schvalování smluv uza-
víraných Městem Kojetín do částky 
20 000 Kč bez DPH,
- schválila  směrnici  na  zadá-
vání  zakázek  malého  rozsahu  
č. VSM/02/12/VŽPD,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
č.  049/2011  na  zpracování  dat  do 
pasportu  veřejného  osvětlení  GIS 
- MISYS pro město Kojetín, včetně 
místních  části  Popůvky  a  Kovalo-
vice,  mezi  Městem  Kojetín  a  spo-

lečností GEPRO spol. s r.o. ve výši 
115 200 Kč včetně DPH,
- schválila  uzavření  smlouvy  
č.  10074844,  ze  dne  26.  3.  2012, 
o  poskytnutí  podpory  ze  Státního 
fondu  životního  prostředí  na  „Do-
vybavení  stávajícího  sběrného 
dvoru v Kojetíně“ mezi příjemcem: 
Městem Kojetín a poskytovatelem: 
Státním fondem životního prostředí 
České republiky,
- schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru  ve  výši  2.500  Kč  Moravské 
hasičské  jednotě,  o.  s. Okresnímu 
výboru Přerov, na pořádání X. roč-
níku Velké ceny Moravské hasičské 
jednoty  okresu  Přerov  v  požárním 
útoku,
- schválila  poskytnutí  peněžitého 
daru ve výši 5.000 Kč Kroměřížské 
dráze, o. s., na podporu aktivit Kro-
měřížské dráhy, o. s., na Kojetínsku 
v roce 2012.                    Jiří Šírek

-  V  těchto  dnech  robíhá  největší 
investiční  akce  tohoto  roku,  rekon-
strukce  komunikací  na  Lešetíně. 
Každá  taková  akce  znamená  urči-
té  komplikace  v  dopravě,  přístupu 
k domům nebo třeba svozu odpadu. 
Za  všechny  problémy  se  omlou-
váme  a  děkujeme  za  pochopení  
a shovívavost především těm, kteří 
v daných ulicích bydlí. Věřím, že vý-
sledek - opravené ulice a chodníky 
bude stát za to.
- Další nákladnou a důležitou inves-
ticí je 2. etapa rekonstrukce tepelné-
ho kanálu na sídlišti Jih. I tady to ne-
půjde bez určité tolerance a pocho-
pení. Uvědomme si ale, že přes 40 
let staré rozvody teplé vody jsou už 

zcela  „po smrti“ a chceme-li  se vy-
hnout haváriím, kdy by stovky oby-
vatel  byly  bez  dodávek  teplé  vody 
a topení, není jiné cesty. Situace je 
navíc komplikovaná tím, že na trase 
tepelného kanálu rostou stromy. Bez 
jejich odstranění se celá rekonstruk-
ce  realizovat  nedá,  nehledě  na  to, 
že kořenové systémy vážně narušu-
jí těleso kanálu. V posledních dnech 
se řada občanů vyjadřovala nesou-
hlasně  ke  kácení  těchto  stromů. 
Bohužel,  chceme-li  tepelné  kanály 
opravit, nezbývá nic jiného. Ti, kteří 
stromy před nějakými 40  lety vysa-
dili,  netušili,  že  i  životnost  rozvodů 
vody není nekonečná.  I  tady děkuji 
za pochopení, nové tepelné rozvody 

budou mimo jiné znamenat i úspory 
na dodávkách teplé vody a tepla.
-  Zastupitelstvo  Města  Kojetín  se 
na  svém  mimořádném  zasedání  
25. dubna 2012 zabývalo rozpočto-
vým opatřením, kdy příjem z dotace 
Fondu  solidarity  EU,  který  byl  po-
skytnut na opravy cest v ulici Závodí 
a ve Špalíru, a které město realizo-
valo a zaplatilo v roce 2011, použije 
v letošním roce na přípravu a projek-
tování dalších  investic a především 
na  další  etapu  revitalizace  sídliště 
Sever.  Půjde  o  opravu  ulice  Polní, 
navazujících  chodníků  a  parkovišť. 
O  podrobnostech  celého  rozpočto-
vého opatření i opravám komunikací 
na „Severu“ v příštím KZ.     

Informace pro občany
Sbírka použitého 
ošacení

Charita Kojetín ve spolupráci s od-
borem vnitřních věcí, školství a kul-
tury  MěÚ  Kojetín  pořádají  sbírku 
použitého  ošacení,  kterou  vyhla-
šuje  Občanské  sdružení  Diakonie 

Broumov,  nezisková  organizace 
poskytující  sociální  služby  pro  ob-
čany z okraje společnosti. 
Sbírka se uskuteční ve dnech 2. až 
4. května 2012, vždy  v době od 8 
do  15  hodin,  v  prostorách  Charity 
Kojetín, Kroměřížská 198. 
Přinést můžete  letní  a  zimní  oble-
čení,  lůžkoviny,  prostěradla,  ruční-

ky, utěrky, záclony, látky (minimálně  
1 m2), domácí potřeby - nádobí bílé 
i černé, skleničky, vatované a péřo-
vé přikrývky, polštáře a deky, obuv 
(veškerou nepoškozenou) a hračky 
(nepoškozené a kompletní). 
Děkujeme za vaši pomoc.

Alice Přehnalová

Jiří Šírek
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Anketa - 1. Máj
Máj patří k nejkrásnějším měsícům v roce a vážou se k němu také dva významné  

svátky. Ptali jsem se občanů Kojetína, jak tyto svátky vnímají a co o nich vědí:
1. Jaké pocity ve vás vyvolává 1. máj?

2. Věděl/a byste, kdy byl osvobozen Kojetín?
(Víte, jak se jmenuje ulice vedoucí od nádraží k poliklinice a proč máme v Kojetíně Rumunskou ulici?)

Jiří Malý
1.  Je  to  pro  mě 
svátek  práce,  ce-
lostátně  oslavo-
vaný svátek - psal  
o tom i Neruda.
2.  Bylo  to  někdy  
v roce 1945 Rumu-
ny,  podle  kterých 

se  jmenuje  jedna  ulice  u  nádraží. 
Ale  přesně  nevím.  Možná  to  bylo  
5. nebo taky dřív.

Pan Řihošek
1. První máj je z Ameriky pocháze-
jící svátek práce.
2. Konkrétní datum nevím, ale mám 
dojem,  že  to mohlo  být  někdy  za-
čátkem května.

Lenka Rosecká
1. První máj je pro 
mě  nejspíš  čas 
lásky  a  radosti, 
krásné  jarní  příro-
dy a prodlužujících 
se teplých sluneč-
ných dnů.
2.  Myslím,  že  to 

bylo 5. května.
Ulice 6. května, takže nás osvobo-
dili Rumuni šestého!

Pavel Ryšavý - farář
1.  Pro  mne  je  to 
svátek  sv.  Josefa 
dělníka.
2.  V  roce  1945, 
ale  přesné  datum 
neznám.
Ulice  6.  května 
tedy  bude  pojme-

nována  po  dnu  osvobození  Koje-
tína  a  Rumunská  podle  Rumunů, 
kteří se na něm podíleli.

Antonín Petrovský
1.  Vybaví  se  mi 
vzpomínky  z  mlá-
dí,  když  jsme 
chodívali  jako děti  
v průvodu, se ško-
lou  i  s  hasiči,  ale 
dnes už se  to ne-
dělá.

2. Měrovice byly osvobozeny páté-
ho,  takže  Kojetín  musel  být  osvo-
bozen  také  pátého,  nebo  šestého.  
A bylo to Rumuny, to mi říkávala ba-
bička, že si u nás na zahradě opé-
kali slepice.

Dana Sýkorová
1. Máj ve mně vy-
volává  krásné  po-
city,  začíná měsíc 
lásky.
2. To vím, jako děti 
jsme  chodívaly  
v  lampiónovém 
průvodu, je to sed-

mého, nebo šestého. A Rumunská 
ulice,  ta  se  tak  jmenuje  proto,  že 
Rumuni  přišli  na  pomoc  Kojetínu 
právě z toho směru.

Radka Tomečková  
1.  Pod  slovem 
„máj“ si představu-
ji  rozhodně  lepší 
počasí. 
2. Kojetín byl osvo-
bozen  6.  května 
1945.

František Smažinka 
1. Máj, lásky čas. 
2. Kojetín byl osvo-
bozen  6.  května 
1945, a  to rumun-
skou armádou.

Ludmila Žaludová
1.  Když  je  máj, 
všechno  rozkvétá 
a  příroda  je  plná 
elánu. 
2. Kojetín byl osvo-
bozen  6.  května 
1945.

Ptali se : K. Rosecká, V. Pešáková, 
T. Zvardoň a O. Šírek,

 sexta GKJ

Informace pro občany
Reakce na časté dotazy 
ohledně nástupišť 
na železniční 
stanici v Kojetíně 

Vážený pane starosto,
k Vašemu dopisu, týkajícímu se ča-
sového  harmonogramu  úprav  ko-
lejiště  v  železniční  stanici  Kojetín, 
Vám zasíláme následující  informa-
ce:
V  železniční  stanici Kojetín  se na-
chází celkem pět nástupišť, z  toho 

tři nástupiště jsou sypaná a zbývají-
cí dvě nástupiště jsou z betonových 
prefabrikátů  konstrukce  SUDOP 
nebo Tischer. Všechna  tato nástu-
piště odpovídají platným normám a 
předpisům. Sypaná nástupiště však 
neposkytují  pro  nastupování  a  vy-
stupování  cestujících  takový  kom-
fort  jako  nástupiště  z  betonových 
prefabrikátů.  Proto  se  tato  sypaná 
nástupiště  již  nově  nezřizují,  přes-
tože stále odpovídají všem předpi-
sům.
Naší snahou je postupně přebudo-
vat všechna tato sypaná nástupiště 

na modernější a pohodlnější typ ná-
stupišť z betonových prefabrikátů.
Přebudování  celé  železniční  sta-
nice  Kojetín  se  připravuje  v  rámci 
stavby  „Modernizace  trati  Brno-
Přerov“,  která  má  být  realizována 
v letech 2016 - 2019, kdy dojde ke 
změně  konfigurace  celé  stanice, 
včetně  vybudování  nových  nástu-
pišť a podchodů.
S pozdravem

Petr Novák
ředitel Oblastního ředitelství 
Olomouc Správy železniční 

dopravní cesty
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 3. část

P. Anatole hrabě d´Or-
say
 farář kojetínský, kanovník 

V roce 1881 byl jmenován čestným 
občanem města Kojetína P. Anatole 
hrabě d´Orsay. Kojetínský farář, ka-
novník kapituly olomoucké a prelát 
u sv. Anny v Olomouci.
P. Anatole hrabě d´Orsay se zapsal 
do paměti  kojetínských farníků jako 
všemi milovaný, obětavý a dobroti-
vý kněz.
Narodil  se 24.  ledna 1826 ve Víd-

ni. Pocházel  z  francouzské  rodiny, 
jeho  prarodiče  za  francouzské  re-
voluce  opustili  Franci  a  emigrovali 
do  Vídně.
Studoval  v  Kroměříži,  Mikulově  
a Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 
2.  července  1849,  byl  kaplanem  
u  sv. Mořice  v Olomouci,  po  dvou 
letech přešel jako kaplan do Bystři-
ce pod Hostýnem. Dále působil jako  
farář v Zeilern (diecéze St. Pölten)  
a v roce 1856 se stal farářem v Ko-
jetíně. Po pětadvacetiletém působe-
ní odchází z Kojetína v roce 1881, 
když byl jmenován sídelním kanov-
níkem olomoucké kapituly a později 
prelátem u sv. Anny v Olomouci.
Za působení faráře P. Anatole d´Or-
saye se konala slavnost 100. výročí 
postavení  hlavního  oltáře  farního 
chrámu  (1867). K  tomuto význam-
nému  výročí  byla  provedena    ge-
nerální  oprava  interiéru  kostela, 
včetně  oltářů,  křtitelnice,  obrazů  
a  soch.  Akad.  malíř  František  To-
cháček  z  Olomouce  zhotovil  pro 
hlavní  oltář  kopii  starého  oltářního 
obrazu  Nanebevzetí Panny Marie.  
V roce 1870 byly v obou věžích  za-

věšeny nové zvony, zakoupené ná-
kladem farníků.
V Olomouci byl kanovník   d´Orsay 
známý  jako  mecenáš,  podobně 
jako  hrabě  Pötting,  podporovatel 
českého kulturního života. Byl spo-
luzakladatelem Vlasteneckého mu-
zejního spolku v Olomouci, byl jeho 
prvním předsedou a pro jeho sbírky 
dal ve své rezidenci dal k dispozici 
několik sálů. Byl členem všech čes-
kých olomouckých spolků.
Zemřel v Olomouci 30. června 1894. 
Pohřeb si přál prostý, ale důstojný 
svému  stavu.  Vlastenecký  spolek 
musejní  v  Olomouci  vydal  k  jeho 
úmrtí  zvláštní  smuteční  oznámení 
končící slovy: „Jeho památka z na-
šich srdcí nevymizí.“

(Fischer,  Richard,  Dr.:  Olomoucký 
památník  1848  -  1918,  Olomouc, 
1938.)
(Gračka,  Jiří: Dějiny  římskokatolic-
ké  farnosti  v  Kojetíně.  In:  Kojetín 
v  proměnách  času  (1233  -  2008), 
sborník. 1. vydání, Kojetín, 2009).

řez

JUDr. Václav Šílený
advokát, poslanec 
  
Čestným  občanem  města  Kojetín 
byl jmenován 27. srpna 1903.
Narodil  se  roku  1849  v  Kolencích  
u  Třeboně.  Vyrůstal  v  početné  rol-
nické  rodině,  studoval  na  gymnáziu 
v Českých Budějovicích a Jindřicho-
vě Hradci (1861 - 1869), práva studo-
val na vídeňské univerzitě. Doktorátu 
práv dosáhl na pražské univerzitě.
Od začátku sedmdesátých  let vyko-
nával právní praxi v Olomouci a za-
pojil se do veřejného života. V letech 

1872  -  1875  působil  v  redakci  svo-
bodomyslného  listu  „Našinec“.  Byl 
průkopníkem  národohospodářské 
žurnalistiky. V Brně spolupracoval se 
čtrnáctideníkem „Sekretář“. Jeho žur-
nalistická činnost se prolínala s půso-
bením v různých spolcích. Patřil mezi 
zakladatele  např.  Jednoty  divadel-
ních ochotníků, Slovanského dělnic-
kého spolku. Doménou jeho veřejné 
činnosti se staly živnostenské a náro-
dohospodářské spolky a aktivity. 
Po  vykonání  soudní  praxe  v  Olo-
mouci se v roce 1881 stal advokátem 
v  Tišnově.  Zde  bylo  jeho  zásluhou 
založeno  mnoho  českých  spolků, 
podniků  a  zavedeno  české  úřado-
vání  na  radnici  i  ve  spořitelně. Pro 
Tišnovsko  zřídil  v  roce  1882  první 
hasičskou župu na Moravě. V  roce 
1896 byl zvolen poslancem morav-
ského  zemského  sněmu  za  města 
Přerov,  Kojetín,  Hulín  a  Tovačov  
a od roku 1897 byl poslancem říšské 
rady.  V roce 1901 se vzdal advoka-
cie v Tišnově a přesídlil do Brna a od 
roku 1906 byl přísedícím zemského 
výboru.
Jeho přičiněním byl uspořádán prv-
ní český národní hospodářský sjezd 

v Praze a založena Česká národní 
hospodářská společnost. Jako jeden 
z  prvních  si  uvědomoval  význam 
středních  vrstev  české  společnosti 
a proto dal podnět k pořádání vzdě-
lávacích  kursů  pro  učitele,  lékaře  
a úředníky.
Na  říšské  radě  byl  zastáncem  re-
gulace řek a vodních toků a prosa-
zoval projekt dunajsko  - oderského 
průplavu. Za účelem přípravy na tyto 
podniky  založil  v  roce  1901  Říční  
a průplavní spolek v Přerově.
 V roce 1911 byl v Kojetíně na jeho 
počest  nově  postavený  železný 
most  přes  řeku  Moravu    pojmeno-
ván “Mostem Dr. Šíleného“.
JUDr. Václav Šílený zemřel  v Brně 
9.  září  1911.  Byl  mužem  širokého 
rozhledu,  trpělivé  práce  a  měl  na 
mysli jen dobro svého národa.

(Fasora Lukáš, Hanuš Jiří, Malíř Jiří: 
Člověk na Moravě 19. století. Brno, 
2008.
Fischer Richard: Olomoucký památ-
ník 1848 - 1918. Olomouc, 1938.
Kronika  města  Kojetína,  I.  svazek, 
založena 1923).

řez 
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Jaroslav Raška, vedoucí odbojové organizace Moravská rovnost - 2. díl
pokračování z minulého čísla...
Rozvíjející  se  distribuce  protina-
cistických  tiskovin  na  Přerovsku 
a  Kojetínsku  byla  bohužel  prozra-
zena.  Začátkem  roku  1943  předal 
František  Bednařík  ilegální  tisko-
viny  studentovi  Milanu  Šarmano-
vi  z  Přerova,  který  do  organizace 
zapojil  mj.  jistého  Josefa  Schuppa 
(ročník 1913), zaměstnance přerov-
ské Optikotechny (dnešní Meopta). 
Tento však vykonával pro venkovní 
služebnu  gestapa  v Přerově  úlohu 
konfidenta.  Podílel  se  na  odhalo-
vání ilegální činnosti Moravské rov-
nosti na Přerovsku. Zatýkání členů 
Moravské  rovnosti  na  Přerovsku  
a Kojetínsku probíhalo následujícím 
způsobem:  6.  11.  1943  byl  zatčen 
František  Bednařík,  17.  11.  1943 
Milan  Šarman.  K  zatčení  Jarosla-
va Rašky  došlo  8.  12.  1943.  Jeho 
matka Anastázie Zelinková v dubnu 
1946  Okresnímu  soudu  v  Přerově 
sdělila,  že  Jaroslava  tehdy odvedli 
dva  neznámí  muži,  kteří  se  před-
stavili  jako  zaměstnanci  Pracov-
ního  úřadu  v  Přerově.  Hodinu  po 
odvlečení  svého  syna  telefonicky 
zjistila,  že  se  tento  na  pracovním 
úřadě nenachází. Poté se odebrala 
do Přerova na gestapo, kde jí bylo 
sděleno,  že  jejího  syna  skutečně 
zatkli.  Jaroslav Raška, zvaný mezi 
členy  Moravské  rovnosti  „Jaroš“, 
byl zatčen na základě udání, které 
učinil  František Bednařík.  Stalo  se 
tak  téměř  jistě  po  sérii  brutálních 
výslechů. K zatčení desítek dalších 
členů Moravské  rovnosti  z  Přerov-
ska  a  Kojetínska  došlo  zejména 
od  poloviny  ledna  do  března1944. 
Členové Moravské  rovnosti  z  Pře-
rovska,  kteří přežili  válku,  většinou 
tvrdili, že jejich organizace byla pro-
zrazena  Josefem  Schuppem,  jenž 
udal Františka Bednaříka a Milana 

Šarmana.  Tvrdil  jim  to  ve  vazbě 
František  Bednařík,  který  pod  tí-
hou brutálních výslechů uvedl  jmé-
na  mnoha  svých  spolupracovníků. 
Členové Moravské rovnosti z Koje-
tínska  jméno Josef Schupp během 
války  v  drtivé  většině  neznali. Tvr-
dili, že  jejich účast na šíření  ilegál-
ních letáků prozradil po tvrdých vý-
sleších Jaroslav Raška, který jim to 
zřejmě během věznění i přiznal. Je-
jich názory na průběh zatýkání jsou 
velmi logické a podle všeho i prav-
divé. Pouze jejich tvrzení, že Josef 
Schupp  udal  Františka  Bednaříka  
a  Milana  Šarmana  nejsou  přesná.  
O účasti těchto dvou osob v Morav-
ské rovnosti vědělo gestapo od ně-
koho jiného, nikoliv od Schuppa. Ten 
gestapu „pouze“ pomáhal odhalovat 
podstatu  a  rozsah  jejich  odbojové 
činnosti. Kdo Františka Bednaříka a 
Milana Šarmana nacistům udal, se 
s  největší  pravděpodobností  nikdy 
nedozvíme.
Členové Moravské  rovnosti  z  oko-
lí  Přerova  a  Kojetína  byli  zatčeni 
přerovským  gestapem.  Vyslýcháni 
byli  nejprve  v  Přerově,  po  odvozu 
do  Brna  v  Kounicových  kolejích. 
Po  skončení  výslechů  byli  odbojá-
ři  většinou  převezeni  do Vratislavi. 
Miroslav Hanzl z Kojetína si po vál-
ce  vzpomněl  na  drobnou  příhodu, 
jak  Jaroslav  Raška  odmítl  během 
věznění v Kounicových kolejích při-
jmout  od  spoluvězňů  dva  kousky 
chleba. Údajně prý  prohlásil: Hoši, 
já už to nepotřebuji, já se stejně ne-
vrátím, ale vy se vrátíte, posilněte 
se!“  Tato dojemná věta byla nako-
nec prorocká.
Ve Vratislavi bylo v průběhu druhé 
poloviny  roku  1944  proti  členům 
Moravské  rovnosti  z  Přerovska  
a  Kojetínska  vedeno  několik  trest-
ních řízení. Jaroslav Raška byl sou-

zen spolu s Františkem Bednaříkem 
a Milanem Šarmanem. V jejich věci 
rozhodl  4.  senát  Lidového  soudní-
ho  dvora  ve  Vratislavi  na  základě 
hlavního přelíčení z 28. 9. 1944 tak-
to:  František  Bednařík  a  Jaroslav 
Raška se v průběhu let 1942–1943 
ve větší míře podíleli na rozšiřová-
ní  letáků  ilegální  KSČ  a  na  sbírce 
peněz z  toho plynoucí. Za činnost, 
kterou  nacisté  vyhodnotili  jako  pří-
pravu velezrady a podporování ne-
přátel  třetí říše, byli oba odsouzeni 
k trestu smrti a trvalé ztrátě cti. Mi-
lan Šarman byl kvůli přípravě vele-
zrady  odsouzen  k  pěti  letům  káz-
nice.  Kromě  Františka  Bednaříka  
a Jaroslava Rašky byli k trestu smrti 
odsouzeni  také Theodor Ondráček 
z  Přerova  (pocházel  ze  Sobíšek)  
a koncem listopadu 1944 František 
Novák  z  Hrušky.  Ostatní  členové 
Moravské  rovnosti  z  Přerovska  
i Kojetínska obdrželi za činnost kva-
lifikovanou  jako příprava velezrady 
tresty ve výši odnětí svobody na ně-
kolik let. Zbytek války strávili v káz-
nicích, většina z nich v Bavorsku.
Provedení rozsudků smrti proběhlo 
více než dramaticky. Odsouzenci po-
bývali ve vratislavské věznici. Mezi-
tím se velmi rychle přibližovala rudá 
armáda, která postoupila až k Odře. 

Káznice ve Vratislavi - nádrž, kde 
bylo 24. 1. 1945  pohřbeno 40 čes-

kých odbojářů. 
zdroj: SOkA Přerov

Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861 - 3. část
P. František Aurel Gar-
davský, piarista 

Čestným občanem města byl  jme-
nován 27. srpna 1903. Byl členem 
řádu   bratrů zbožných škol  (piaris-
tů). Kronika římskokatolické farnos-
ti  Kojetín  (Paměti  fary  kojetínské, 
1898) na str. 47. uvádí, že 21. srpna 

1870  slavil  v  chrámu  kojetínském 
své  kněžské  prvotiny  (primice)  
P. F. A. Gardavský, kněz řádu bratrů 
zbožných škol.
Městský  kronikář  Karel  Štéger  ho 
v  roce  1923  jmenuje  mezi  svými 
pomocníky.  Uvádí  jej  jako  ředite-
le  chlapeckého  semináře  v  Praze, 
který  mu  o  prázdninách  pomáhal 
vypisovat  pozoruhodné  události 

z  farních kronik. Také v Praze stu-
doval  listinný  materiál,  týkající  se 
Kojetína. Opsal tzv. Ivanovu kroniku 
a Kuzníkovy „Hanácké písničky.“
Písemná  pozůstalost  piaristy 
P. Františka Aurela Gardavského je 
uložena  v  archivu  Památníku  ná-
rodního písemnictví v Praze.

řez
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Na fotografii 
Bohumil Hrabal 

(1915-1944) 
z Kojetína, člen  

Moravské rovnosti.
zdroj:  SOkA Přerov

Proto došlo 24. 1. 1945 k evakua-
ci vratislavských vězňů směrem na 
západ. Ve věznici zůstalo pouze 71 
takzvaných kandidátů smrti. Čtyřicet 
z nich Němci zastřelili týž den odpo-
ledne na vězeňském nádvoří. Mezi 
oběti patřili v drtivé většině odbojáři 
z Moravy, kteří byli odsouzeni kon-
cem roku 1944 nebo v lednu 1945, 
takže většinou nemohlo ani proběh-
nout  řízení  o  milost.  Očitý  svědek 
František Kudělka tvrdil, že poprava 
proběhla  okolo  17.  hodiny.  Druhé-
ho dne  ve  4  hodiny  ráno  provedlo 
sedm zbývajících vězňů včetně Ku-
dělky zasypání hromadného hrobu, 
kterým se stala betonová nádrž na 
vodu nacházející  se u zámečnické 
dílny. V nestřeženém okamžiku sko-
čil František Kudělka do hrobu, kde 
spatřil nahá na kost vyhublá, zmrzlá 
těla v různých skrčených polohách, 
slabě posypaná vápnem a pískem. 
Z  toho usoudil,  že  odsouzenci  byli 
postříleni  nazí  ve  velkém  mrazu. 
Tak se tedy naplnil osud čtyř desítek 

vlastenců, mezi nimiž se nacháze-
li  i čtyři členové Moravské  rovnosti 
z Přerovska a Kojetínska: František 
Bednařík,  Jaroslav  Raška,  Franti-
šek Novák a Theodor Ondráček.  
Spolupracovníkovi  gestapa  Josefu 
Schuppovi  byla  po  válce  dávána 
vina za zmaření  celkem sedmi  lid-
ských životů. Zbývající  trojici  před-
stavovali  Bohumil  Hrabal  (ročník 
1915),  který  se  18.  6.  1944  oběsil 
ve  vratislavském  vězení.  Podle 
tvrzení  Františka  Smažinky  však 
Hrabala umlátili tři němečtí dozorci, 
kteří  pak  jeho  tělo  pověsili,  aby  to 
vypadalo,  že  si  na  život  sáhl  sám. 
Dále se jednalo o Františka Keprta, 
který nepřežil pochod smrti a Vojtě-
cha Hrbka, který zmizel při návratu 
domů.  Obžaloba  však  zapomněla 
na Antonína Dřímala z Bezměrova, 
který  zemřel  1.  3.  1945  v  němec-
ké káznici. Karel Tomaník,  kterého 
chtěli nacisté původně popravit, byl 
dne 9. 6. 1945 převezen z pražské 
nemocnice  do  Hrušky,  kde  18.  6. 

1945  podlehl 
tuberkulóze, 
na kterou one-
mocněl během 
věznění  v  na-
cistické  káz-
nici.  Zemřel 
tedy  pouhých 
šest  týdnů  od 
konce  války. 
Josef  Schupp 
byl  Mimořád-
ným  lidovým 
soudem v Olo-
mouci  odsou-
zen  k  trestu 
smrti.  Jeho 
poprava  pro-
běhla  9.  8. 
1946 v Olomouci.
Na domě, kde bydlel Jaroslav Raš-
ka, se dlouhou dobu nacházela pa-
mětní deska. Článek je věnován ne-
jen jeho památce, ale rovněž všem 
ostatním  účastníkům  protinacistic-
kého odboje.                     Petr Jirák

334  Kojetín - Tovačov a zpět       (platí v sobotu a neděli 5. a 6. května 2012)
km MBM rail s.r.o. , KMD, o.s.   
0 Kojetín 9 00 10 22 12 10 13 22 15 00 16 22  17 25
2 Kojetín - Nad Jordánem x 9 03 x 10 25 x 12 13 x 13 25 x 15 03 x 16 25  〉 x 17 28
4 Uhřičice - U hřbitova x 9 06 x 10 28 x 12 16 x 13 28 x 15 06 x 16 28 〉 x 17 31
8 Lobodice  9 11 10 33 12 21 13 33 15 11 16 33 〉 17 36
11 Tovačov○ 9 20 10 42 12 30 13 42 15 20 16 42  17 45

km MBM rail s.r.o. , KMD, o.s.   
0 Tovačov  8 25 9 45 10 55 12 45 14 10 15 45 16 55
3 Lobodice 〉 8 30 9 50 11 00 12 50 14 15 15 50 17 00
7 Uhřičice - U hřbitova 〉 x 8 35 x 9 55 x 11 05  x 12 55 x 14 20 x 15 55 x 17 05
9 Kojetín - Nad Jordánem 〉 x 8 38 x 9 58 x 11 08 x 12 58 x 14 28 x 15 58 x 17 08
11 Kojetín○  8 45 10 05 11 15 13 05 14 30 16 05 17 15

  jede jen v sobotu 5. května 2012
  jede jen v neděli 6. května 2012
x   zastávka Kojetín - Nad Jordánem se nachází na přejezdu cesty od rybníka Jordán k zemědělskému družstvu a je na znamení. 

Nástup a výstup do/z vlaku je možný prvními dveřmi vlaku na straně k městu. 
x  zastávka Uhřičice - U hřbitova se  nachází  na  přejezdu  u  hřbitova  a  je  na  znamení.  Nástup  a  výstup  do/z  vlaku  je možný  

jen prostřednictvím prvních dveří vlaku na straně k obci.

Při nastupování a vystupování na zastávkách dbejte své osobní bezpečnosti a řiďte se pokyny organizátorů!
Na zastávkách Kojetín - Nad Jordánem a Uhřičice - U hřbitova není možný nástup a výstup s kočárky.

Pozvánka na svezení 
zvláštními vlaky

Po  zimní  přestávce  se  o  víkendu  
5.  a  6.  května  2012  opět  rozjedou 
zvláštní vlaky po  lokálce mezi Koje-

Kroměřížská dráha, o. s. informuje
tínem a Tovačovem. Vlaky se na trať 
vydají  při  příležitosti  konání  velkého 
setkání  modelářů,  spojeného  s  vý-
stavou modelů Plastic People of To-
vačov (v sobotu 5. května v tovačov-
ské  sportovní  hale)  a  zároveň  také 
při  příležitosti  konání  psích  závodů 

Kirican Disc Dog Freestyle  (po celý 
víkend  na  hřišti  mezi  rybníkem  Ko-
lečko a zámkem). 
Předběžný jízdní řád zvláštních vlaků 
uvádíme níže.
Těšíme se na vás! 

Rostislav Kolmačka

Jaroslav Raška, vedoucí odbojové organizace Moravská rovnost - 2. díl
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English Corner
Since  I moved  to  the Czech Re-
public,  I have become  interested 
in Czech  history. The Czech  pe-
ople  and  the Czech  region  have 
such an interesting and long histo-
ry that it is difficult for me to know 
all  of  it,  but  I  am  trying.  One  of 
the most interesting things for me 
has been  the way Czech people 
have protested throughout histo-
ry. I have read about Jan Hus, the 
battle of White Mountain, Prague 
Spring in 1968, the Velvet Revolu-
tion and even the protests of this 
generation. Just now I read in the 
news that there should be 80,000 
people  protesting  this  weekend 
in  Prague. Americans  also  have 
a history of protesting. The main 
difference being  that  it  seems 
that Americans have been a little 
more successful in their protests. 
Unfortunately many of the Czech 
protests  did  not  end well  for  the 
Czech people. Jan Hus was bur-
ned  at  the  stake,  the  Bohemian 
army lost at White Mountain, the 
Russians put down the uprising 
in Prague in 1968 and many say 
that  the  Velvet  Revolution  didn’t 
accomplish what  it  could  have. 
However,  all  those  protests  in 
Czech  history  were  important. 
The spirit of  the Czech people  is 
to fight for justice and for what is 
fair and right. I very much appre-
ciate that aspect of Czech cultu-
re.  I  pray  that  future generations 
will not forget it.

try (trai) - snažit se
throughout (ϴru:aut) - po celý
just now (ʤast nau) - právě
difference (difrəns) - rozdíl
successful (sək‘sesful) - úspěšný
unfortunately (an‘fo:ʧnitli) - nane-
štěstí
lose /lost/lost (lu:z/lost) - prohrát
put down (put daun) - porazit
uprising (ap‘raiziŋ) - povstání
accomplish (ə‘kompliʃ) - vykonat
justice (ʤastis) - spravedlnost
fair (feə) - poctivý
appreciate (ə‘pri:ʃieit) - oceňovat
aspect (ćspekt) - hledisko

Jay Davis

Rubrika zdraví - 14. díl: Jak si vybrat nejvhodnější sport?
Pohyb a provádění sportovních aktivit 
založených na různých principech je 
zdraví prospěšné a také příznivé pro 
naši psychickou pohodu. Ne vždy ale 
můžeme být z pohybu nadšení - to 
když si nezvolíme tu nejvhodnější ak-
tivitu… Jak se této situace vyvarovat 
a učinit ten nejlepší výběr? Známe 
správný postup.

Výběr sportu záleží z velké míry na 
naturelu  -  založení  každého  z  nás. 
Odvíjí  se  ovšem  také  především 
od našich  fyzických možností  a  sa-
mozřejmě  i  aktuálního  zdravotního 
stavu.  Všechny  tyto  aspekty  je  tře-
ba  dobře  uvážit  a  vybrat  pro  sebe 
tu  nejvhodnější  aktivitu.  „Hubnutí  
a zpevňování postavy není záležitos-
tí pouze posilovny. Pokud tu jen jako 
laik  budete  těkat  bez  rozmyslu  od 
jednoho stroje ke druhému, dočkáte 
se  slabých  výsledků.  Žádný  posun 
nezaznamenáte ani v případě, když 
do  svého  cvičebního  programu  ne-
zařadíte  pohyby,  které  protáhnou  
a posílí  tělo  jako celek. Chaotickým 
cvičením si dokonce můžete ublížit. 
Například  tak,  že  přetížíte  určitou 
část těla a jinou necháte ležet ladem,“ 
uvádí Leona Deutschelová, majitelka 
Relax Centra Kojetín. 

Pokud  zvažujete,  zda  večer  navští-
vit raději jógu nebo Schwinn cycling, 
vezměte  v  potaz  také  svou  náladu 
a  psychickou  pohodu  či  nepohodu, 
ve  které  se  právě  nacházíte  V zá-
vislosti na našem povolání a sou-
časném stavu mysli je třeba také 
vybírat nejvhodnější pohybovou 
aktivitu. „I když je to zvláštní, výběr 
bychom měli  náladě  rozhodně pod-
řídit. Dnešní rychlý světa, ve kterém 
se stále něco děje a jsme jím často 
stresováni, v nás rozhodně nevytváří 
pohodu. V takovém případě si naše 
tělo  říká o klidnější druh aktivit, kte-
rými může být jak masáž, jóga nebo 
třeba jen procházka v přírodě. Od na-
stolení rovnováhy jsme pak doslova 
jen krůček,“ uvádí dále Leona Deuts-
chelová. 

Pro pobavení se  naopak  hodí  ryt-
mické  taneční  a  zábavné  sporty  
s  živou  nebo  reprodukovanou  hud-
bou. Optimisticky bude působit  také 
to,  že  danou  aktivitu  neprovádíte 
sami, ale ve společnosti - tedy se sku-
pinou lidí, která si přišla do centra za 

stejným účelem  - pobavit  se,  zacvi-
čit si a něco udělat pro svou fyzičku.  
„ Z nabídky Relax Centra Kojetín patří 
do této kategorie rozhodně Schwinn 
cycling,  jízda  na  stacionárním  kole 
v  příjemných  prostorách  našeho 
centra. Na hodině si odpočinete, od-
reagujete se a budete odcházet bez 
stresu a postupně i případných špíč-
ků,“ pokračuje dále Leona Deutsche-
lová. 

Redcord  je  terapeutický  přístroj  pro 
rehabilitaci a cvičení. Je velmi užiteč-
nou pomůckou fyzioterapeuta v jeho 
každodenní  práci.  Využívá  se  pro 
individuální cvičení  i cvičení ve sku-
pině. Z několikaletých zkušeností  je 
vidět, že nachází své místo i na růz-
ných  specializovaných  odděleních 
nemocnic.  Závěsný  systém  je  origi-
nální nářadí využívající pouze hmot-
nost cvičence jako dominantní faktor 
pro zátěž při cvičení. Buduje svalovou 
sílu,  rovnováhu,  flexibilitu  a  aktivuje 
stabilizační  svalstvo  po  celou  dobu 
cvičení.  „Redcord  je  určen  zejména 
pro ty, kteří ve svém zaměstnání vy-
konávají jednostranné pohyby - sedí 
dlouho u počítače, řídí… V takových 
případech  dochází  k  námaze  nebo 
zatuhnutí  jen  některých  partií  těla. 
Není snadní najít pak takový pohyb, 
který svaly uvolní, ale  i posílí  - a  to 
šetrným  způsobem,“  dodává  závě-
rem Leona Deutschelová. 

Schwinn cycling

Cvičení na Redcordu
Materiály byly připraveny ve spolupráci 

s RELAX CENTREM Kojetín, 
www.relax-centrum-kojetin.cz
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Poznávací zájezd OU 
Křenovice do Osvětimi

Ve  čtvrtek  29.  března  2012  v  brz-
kých  ranních  hodinách  se  naši  žáci 
začali  pomalu  srocovat  před  budo-
vou  OU  Křenovice,  kde  na  ně    če-
kal    luxusní  autobus  kroměřížské 
cestovní  kanceláře  Marion  tour  
a  přivítal  nás  svým  úsměvem    prů-
vodce dnešního zájezdu pan Formá-
nek a  pozitivně naladěni řidiči „Karel  
a Karel“.
Cesta  do  Polska  proběhla  hladce 
za  zvuku  šustení  igelitových  sáčků, 
vůně smažených řízků a  jiné zdravé 
stravy,  za  což  můžeme  poděkovat  
nejen  našim  kuchařkám.  Plynulá 
jízda  „našich“  řidičů  byla  zpříjem-
něna  zajímavým  výkladem    o  námi 
míjených  městech  pana  průvodce  
a doplňována vtípky řidičů. 

Po  příjezdu  do  koncentračního  tá-
bora  v  Osvětimi  následovala  asi  
3 hodinová prohlídka areálu základní-
ho tábora spojená s výkladem polské 
průvodkyně  a  výtečným  překladem 
pana  Formánka  podpořená  audio-
technikou.   
Po prohlídce jsme se i s průvodci pře-
sunuli  do  3  km  vzdáleného  objektu 
Březinka,  který  je  součástí  hlavního 
tábora. Celá prohlídka byla  doprová-
zena  nevlídným počasím, které atmo-
sféru a prožitek ještě víc umocnilo. 
Po návratu do autobusu vyhladovělí  
a  ošleháni  větrem,  někteří  podleh-
li  únavě,  ale  během  hodinové  cesty 
načerpali za pomoci dalšího obsahu 
svých batůžků nové síly. 
Po  vylodění  v  centru  města  Krako-
va  následovala  prohlídka  historic-
kého  centra,  Wawelu,  Jagellonské 
univerzity  rovnoměrně  proložená 
návštěvou  hodnoty  1  złotého  WC. 

Po  přesunu na  chloubu města  „Ma-
tejkovo  náměstí“  a  pěší  zónu  jsme 
byli  propuštěni  panem  průvodcem  
a následně vtaženi do víru města.
Po  činnostech  jako  směňování  pe-
něz,nakupování  suvenýrů,  fotografo-
vání,  občerstvování,  krmení  holubů 
a  moknutí  jsme  se  po  hodinovém 
seznamování s centrem města sešli 
všichni ve zdraví, bez nálezů s žád-
nými ztrátami a přesunuli se k auto-
busu.
Tak, jak nás „naši“ řidiči z Křenovic do 
města  vyvezli,  tak  v  pořádku  a  bez 
újmy  nás  na  původní  místo  i  vrátili. 
Tímto  děkujeme  Karlům,  panu  For-
mánkovi, vedoucím paním učitelkám 
a  všem  pedagogickým  i  nepedago-
gickým  pracovníkům,  kteří  s  orga-
nizací  pomáhali  a  panu  řediteli,  kte-
rý  zájezd  umožnil.    Dalším  výletům  
a Polsku zdar!

Jitka Krčková, Veronika Pospíšilová

Romano džives aneb 
Oslavy Mezinárodního 
dne Romů v Rodinném 
klubu Maria 

Při  příležitosti  Mezinárodního  dne 
Romů se ve středu 11. dubna 2012 
uskutečnil v Rodinném klubu Maria 
(RKM) Charity Kojetín již tradiční Ro-
mano džives - Romský den. Celou 
akci zahájila v 10 hodin bohoslužba 
v  chrámu Nanebevzetí Panny Ma-
rie  v  Kojetíně,  sloužená  olomouc-
kým  biskupem  Josefem  Hrdličkou  

a  doprovázená  zpěvy  dětí,  které 
navštěvují  klub. K dalšímu progra-
mu se návštěvníci přesunuli do pro-
stor  Charity  Kojetín,  kde  po  úvod-
ní  romské  hymně  dostala  prostor 
k  předvedení  tradičních  romských 

tanců  děvčata  z  RKM.  Energické 
pohyby tanečnic v rozvlněných suk-
ních umocnila  živá  romská hudba. 
Poté se mohli  všichni přítomní za-
bavit u divadelního zpracování rom-
ské pohádky Čertí plácek, ve které 
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vyzrál Cikán díky své chytrosti nad 
čertem.  Neodmyslitelnou  součástí 
programu  byla  romská  hudba,  při 
níž  si  mohli  návštěvníci  s  radostí  
a  od  srdce  zatančit.  Během  celé 
akce měli přítomní k ochutnání na-
chystané  speciality  romské  kuchy-
ně, premiéru letos zažilo vaření gu-
láše  na  venkovních  kamnech  pod 
širým nebem, kterého se profesio-
nálně  zhostila  terénní  pracovnice 
klubu. Romano džives završila tom-
bola: díky ní mohl každý vyhrát pro 
potěšení drobnou cenu. Během více 
než tříhodinového venkovního pro-
gramu  mohli  navíc  zájemci  zhléd-
nout prezentaci fotografií z činnosti 
RKM. Za nezištná vystoupení patří 

obrovský dík všem tanečnicím, hu-
debníkům a zpěvákům, kteří se vel-
kým dílem zasloužili o úspěch akce. 
Děkuji  také  pracovníkům  RKM  za 
pečlivou  a  mnohdy  psychicky  ná-
ročnou  přípravu  celého  programu 
i  všem  návštěvníkům,  kteří  nám 
pomohli  vytvořit  příjemnou  atmo-

sféru. Projekt Rodinný klub Maria je 
financován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdro-
je  a  zaměstnanost  a  ze  státního 
rozpočtu ČR.

Za RKM Marie Ležáková

První ročník  
Zumba párty v Kojetíně

V  sobotu  14.  dubna  2012  probě-
hl  první  a  určitě  ne  poslední  roč-

ník ZUMBA PARTY, který se konal 
v  sále  kojetínské  sokolovny.  Akce 
propukla  v  16  hodin  a  sál  zaplni-
la  stovka  nadšených  zumbařek  
a  zumbařů.  Hlavními  aktérkami 
byly  lektorky  Gabriela  Matouško-
vá  (Kojetín)  a  Gabriela  Jeckelová 
(Olomouc). Po jejich úvodním slově 
nabrala párty na obrátkách. Speci-
álními hosty akce byli instruktoři Ju-
lio Toledo (Cuba) a Jan Halíř (Olo-
mouc).  Skvělí  zumba  instruktoři  
s neutuchající energií dokonale roz-
tančili zaplněný sál místní sokolov-
ny i s přihlížejícími. Zpestřením byl 
doprovodný program, který zahrno-

val  taneční  vystoupení  páru  Eliš-
ky  Klechové  a  Vali  Stojčeva,  kteří 
předvedli  ukázky  latinskoameric-
kých  tanců,  dále  ohnivou  barman-
skou show, ve které doslova zazářil 
Jakub  Orel,  který  po  celou  dobu 
míchal výborné nápoje a nechyběla 
ani bohatá tombola a prezentace fi-
rem Deona Medi, Avon a prodej chi-
rurgické oceli. Tímto bychom chtěli 
poděkovat  sponzorům  a  všem, 
kteří se této skvělé akce zúčastnili.  
Už dnes se těšíme na další ročník 
Zumba Party!

 Růženka Florová
a manželé Doubravovi

Blahopřání Dr. Edvardu 
Benešovi
Dne  28.  května  1884  se  narodil  
v Kožlanech  druhý  prezident Čes-
koslovenska  Dr.  Edvard  Beneš.  
K  jeho  narozeninám  v  roce  1945 
poslal  blahopřání  Národní  výbor 
města Kojetína. Na toto blahopřání 
kancelář prezidenta republiky odpo-
věděla přiloženým poděkováním.

Z archivu Františka Riegla
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Mateřská škola Kojetín
Co přinesl duben 
v MŠ Kojetín…

Jaro  je  v  plném  proudu,  zelenají 
se  louky  a  příroda  načerpala  nové 
síly  po  nekonečné  zimě.  Školičky 
máme  vyzdobeny  jarními  motivy  
a teplé sluníčko nás konečně vyláka-
lo ke hrám na školních zahradách. 
Ve  dnech  2.  a  3.  dubna 2012 na-
vštívila  nejstarší  děti  v  obou  ma-
teřských  školách  Marie  Ryšavá 
z  Městské  knihovny  Kojetín.  Již 
poněkolikáté zábavnou formou při-
pravila pro děti besedu s názvem 
„Konečně jaro“. Formou hádanek 
o  zvířátkách  a  poslechu  pohádky  
o Matýskovi a Majdalence  jsme si 
připomněli  blížící  se  Velikonoce, 
velikonoční tradice a zvyky. Těšíme 
se na další spolupráci!

Jaro je ve znamení mláďat a tak se 
děti  z  Rybiček  vypravili  omrknout, 
co se děje v hospodářství u Gar-
davských. A že toho bylo k vidění: 
koně,  králíčci,  kůzlata…!  Každý 
mohl vidět opravdické domácí zví-
ře,  dozvěděl  se  o  tom,  co  obná-
ší  chování  hospodářských  zvířat 
a  kdo  se  nebál, mohl  si  i  zvířátka 
pohladit. Děkujeme.

Ve středu 4. dubna 2012 bylo ukon-
čeno po třech měsících saunování 
a rehabilitační cvičení spojené s re-
laxací v rehabilitačním středisku na 
poliklinice Kojetín. Poděkování pa-
tří  všem  pracovníkům  rehabilitace 

za příjemné prostředí, za vstřícnost  
a profesionální přístup. 
Ve  čtvrtek  5.  dubna  2012  probě-
hl  v  naší  mateřské  škole  zápis 
k předškolnímu vzdělávání pro 
děti, které nastoupí do MŠ od září 
2012 nebo v průběhu školního roku 
2012/2013. Všichni, kteří se dosta-
vili k zápisu, měli možnost prohléd-
nout si velikonoční výstavu, dále 
se  zapojit  ve  výtvarné  dílně.  Po 
zapsání svého dítěte do mateřské 
školy  si  budoucí  předškoláci  od-
nesli malé dárečky, které si pro ně 
připravili  starší  kamarádi.  Děkuje-
me rodičům za projevenou důvěru 
a  těšíme  se  na  všechny  nováčky, 
kteří poprvé za námi přijdou v září 
2012.

Dne 11. dubna 2012 za námi do MŠ 
přijeli pracovníci z Českého červe-
ného kříže s  povídáním o první po-
moci:  Jak sněhuláček záchranář 
ošetřoval medvídka Popletu. Děti 
si  vyzkoušely  dýchání  do  figuríny 
dospělého,  figuríny  miminka,  vy-
zkoušely si obvazové techniky, atd. 
Každé dítě dostalo diplom doktora 
Hojíto.

Na pátek 13. dubna 2012 se těšily 
děti z obou mateřských škol. Byl to 
Den požární bezpečnosti a proto 
jsme se všichni vypravili na návště-
vu hasičského záchranného sboru. 
Děti  si  prohlédly  auta,  jejich  vy-
bavení,  poslechly  si  zvuk  sirény  
a obdivovaly rychlý sjezd hasičů po 
tyčích dolů do garáží. Zážitkem pro 
starší  děti  bylo  i  vyzkoušení    ob-
ratnosti  při  zdolávání  překážkové 
dráhy.
Ani Kašpárek na nás nezapomněl  
a přišel za námi s pohádkou O Bu-
dulínkovi.   
V  úterý  24.  dubna  2012  čekal  na 
děti hned  ráno autobus, který nej-
starší děti z obou mateřských škol 
odvezl do Kroměříže na dopravní 
hřiště.  Děti  v  první  části  zhlédly 
povídkový příběh s dopravní téma-
tikou, zaměřený na správné chová-
ní v dopravních situacích.
Hlavní  část  probíhala  na  doprav-
ním  hřišti,  kde  si  děti  vyzkoušely 
v roli řidičů koloběžek a kol znalost 
dopravních  značek  a  řešily  jedno-
duchá pravidla silničního provozu.
V  pátek  27.  dubna  2012  se  děti 
z obou mateřských škol zúčastnily 
na stadionu TJ Slavoj Kojetín akce 
„Bezpečné město Kojetín 2012“ 
pořádané Městem Kojetín ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže Ko-
jetín.  Program  byl  opravdu  pestrý  
a pro děti to byl určitě nezapomenu-
telný zážitek. Viděly ukázku techni-
ky vojenského veterán klubu, práci 
složek integrovaného záchranného 
systému (IZS), ukázku výcviku po-
licejních  psů,  laserovou  střelnice, 
průlet i přistání vrtulníku, atd.
A co nás čeká v květnu? Chystáme 
besídky  k  svátku  našich maminek 
a určitě vyrazíme na školní výlety. 
A také si konečně začneme užívat 
her a sportování na obou školních 
zahradách.

vedení MŠ
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Praha

Osmá  třída  se  vydala  na  exkurzi 
do Prahy. Prošli si historická místa 
(Královskou  cestu,  Hradčany,  Pet-
řín, Malou Stranu, Václavák), která 

Matematický Klokánek

Tradiční  matematická  soutěž  pro 
všechny žáky od 2. třídy až po střed-
ní školy je připravena formou zajíma-
vých úkolů,  které  prověří  dovednosti 
a  postřeh  dětí.  V  letošním  školním 
roce jsme se zapojili do čtyř kategorií: 
Cvrček (2., 3. tř.), Klokánek (4., 5. tř.), 
Benjamín (6., 7. tř.) a Kadet (8., 9. tř.).

V okresním žebříčku po vyhodnocení obsadili naši žáci 
následující pozice:

2.  místo:  Filip Novotný  (Klokánek)  5. A
4.  místo:  Jakub Smolík  (Cvrček)  3. B (dělené)
9.  místo:  Ondřej Daniel   (Kadet)  9. A
30.  místo:  Patrik Zdráhal  (Benjamín)  7. A (dělené)

Děkujeme všem za výbornou repre-
zentaci  školy  a  vyučujícím  za  ne-

malý podíl na tomto pozoruhodném 
výsledku.                           Z. Šípek

mnozí viděli  na vlastní oči poprvé. 
Průvodcem skupiny byla  Lucie Ja-
noušková a vedoucí Yveta Gorčíko-
vá. Všichni se vrátili domů plní zá-
žitků ze zajímavé návštěvy hlavní-
ho města. Přinášíme dokumentární 
snímky z cesty.           Vedení školy

Výchovný program 

Ve čtvrtek 22. března 2012 jsme se 
zúčastnili  se  skupinou  žáků  osmé 
třídy programu Fair trade.
Program probíhal  v  rámci  projektu 
ACTION WEEK -  proti předsudkům 
a rasismu. 
Žáci  se  zde  seznámili  s  problémy 
dětí a jejich trpkého života, kteří žijí 
v Ghaně,  Pobřeží  slonoviny,  Indo-
nésii, Brazílii… 
Na světě pracuje celkem 218 mili-
ónů dětí ve věku 5 - 17 let. Z toho 
asi 95 procent dětí pochází z rozvo-
jových zemí. Naši studenti se  také 
dozvěděli, že v těchto částech svě-
ta je tedy zneužívána dětská práce, 
jež v dnešní době ještě stále připo-
míná  svými  podmínkami  otroctví. 
Proto je dobré si uvědomovat, jaké 
zboží si člověk v obchodech kupuje, 
odkud pochází a výběrem výrobku 
Fair  trade  podporovat  spravedlivý 
obchod. 

Marian Gabor

Turnaj ve stolním 
tenisu 

Dne 28. března 2012 proběhl již tra-
diční Turnaj ve stolním tenisu, kte-
rého  se  s  nadšením  účastnili  žáci 
druhého stupně naší školy.
Na  1.  místě  se  umístila  dvojice 
Michal  Červeňák  a  Tomáš  Ondič  
z  9.  třídy,  2.  místo  obsadili  Adam 
Seidl a Jan Juroszek z 9.  třídy, na 
3. místě se umístili Martin Mišalko  
a Miroslav Pompa z 8. třídy, 4. mís-
to  získali  Michal  Ston  a  Jaroslav 
Křepelka z 9. třídy.

Alice Stonová

Šprýmy s rýmy 

V průběhu měsíce března a dubna 
proběhla  celoškolní  soutěž  pořá-
daná  školní  družinou  nazvaná pří-
značně Šprýmy s rýmy. Jednalo se 
již  o  5.  ročník  této  oblíbené  akce, 
kdy žáci skládají své vlastní básně.
Na  1.  místě  se  umístila  Markéta 
Čipčalová, na 2. místě Simona Šes-
tořádová a na 3. místě Petra Staň-
ková. Níže vítězné básně:

Jak žít 
Markéta Čipčalová

Já chtěla bych změnit svět,
aby vzrůstal jako květ.
Slyším plakat lidi v dáli,
uplakaní jen tak stáli.

I oni si přejí jiný svět,
každý si prožil těch pár let,
chvíli sladkých jako med,
chvíli krásných na pohled.

Ale některé jsou hrozivé,
srdci hodně ničivé,
zklamání z lásky,

dělají vrásky.
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Týden zdraví 
na naší škole 
od 23. do 27. dubna 2012
Při  každoroční  přípravě  organiza-
ce  školního  roku  automaticky  za-
řazujeme  na  konec měsíce  dubna 
Týden  zdraví.  Žáci  naší  školy  tuto 
tradici už velmi dobře znají.  „Zdra-
ví“ je však široký pojem, proto oče-
kávají, co pro ně v tomto týdnu po 
domluvě  s  třídními  učitelkami,  uči-
teli  a  vyučujícími  připravíme.  Při 
našich  aktivitách  nám  významně 
pomáhají  i  další  organizace,  letos 
např.  DDM  Kojetín,  HZS  Kojetín  
a Magistrát města Přerova.
V  letošním  školním  roce  jsme  se 

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Ráno

Petra Staňková
Že prý vosy honí kosy,

z ranní rosy.
Od kdy honí vosy kosy?

A co kosi?
Prosí vosy.

A teď nosí kosi
v očích kapky rosy.

Marně prosí hlásky kosí.
Kosi vosy neuprosí.

Prázdniny
Simona Šestořádová

O prázdninách nemám času dost
kamarády zvu si na pomoc

venku pěkně řádíme,
smějeme se tančíme.

Hrajeme si na babu,
máme rádi zábavu,

na kole si zajezdíme,
a bezpečně zabrzdíme.

Děkuji  všem  za  krásná  básnická  díla.                           Alice Stonová

zaměřili na tyto oblasti: zdravé me-
zilidské  vztahy,  dopravní  výchova, 
protipožární  prevence,  enviromen-
tální  výchova  a  ochrana  člověka 
za  mimořádných  událostí,  plnění 
programu Zdravé zuby. Tato téma-
ta byla po celý  týden náplní  hodin 
prvouky,  přírodovědy,  přírodopisu, 
tělesné a občanské  výchovy a  vý-
chovy ke zdraví. Rozhodli  jsme se 
po několikaleté odmlce zařadit i Ba-
revný týden - soutěž žáků o nejvyš-
ší počet kousků oblečení a doplňků 
určité barvy řídili, posuzovali a o vý-
sledku rozhodovali třídní učitelé ve 
svých třídách.
Žáci 3. - 5. ročníku ověřili, prohlou-
bili    a  doplnili  své  znalosti  z  ob-
lasti  dopravní  výchovy  v  pondělí 

při  testové části, v úterý potom při 
praktických jízdách na kolech, žáci  
1. a 2. ročníku v hodinách prvouky 
a žáci 7. ročníku při dopravní soutě-
ži v Přerově.
Zajímavý  a  poučný  byl  program 
pracovnic Magistrátu města Přero-
va pro žáky 7. - 9.ročníku o chování 
mladých lidí k seniorům.
Ve středu a ve čtvrtek přišli  členo-
vé HZS s výukovým programem za 
žáky 2. a 6. ročníku. Jejich ukázky 
výstroje  i  techniky  zaujmou  žáky 
vždy.
Své sportovní chování a zásady hry 
fair play si žáci druhého stupně při-
pomněli  při  školním  turnaji  v malé 
kopané, který byl prověrkou herních 
dovedností  a  fyzické  připravenosti 
před jarními meziškolními turnaji. 
Ve  čtvrtek  v  rámci  projektového 
dne plnili žáci 1. - 9. ročníku úkoly 
s ekologickou tématikou
a v pátek  se celá  škola  zúčastnila 
akce „Bezpečné město“, kterou po-
řádá MěDDM Kojetín  ve spoluprá-
ci  s MěÚ, Městskou policií Kojetín  
a Policií ČR.
Celý tento týden vychází z projektu 
Zdravá škola a rozvíjí kompetence 
školního  vzdělávacího  programu 
školy.                   Miluše Štefanová

Velikonoční dílničky

V období, kdy se přibližuje čas Ve-
likonoc, se na všech školách v pra-
covním  vyučování  žáci  na  tento 
sváteční  čas připravují. Seznamují 
se  s  výrobou  tradičních  i  netradič-
ních  výrobků.  Zdobí  se  kraslice, 
seje se jarní osení, tvoří se výrobky 
s jarní tématikou …
Ve  středu  4.  dubna  2012  byly  na 
naší  škole  v  rámci  projektu  „Etic-
ká  výchova,  Finanční  gramotnost  
a Předprofesní příprava v základní 
škole praktické“ uspořádány dílnič-
ky,  ve  kterých  žáci  tvořili  výrobky 
s jarní a velikonoční tématikou. 
Společně  se  svými  pedagogy  vy-
tvářeli  výrobky  v  pěti  dílničkách. 
V  první  žáci  pekli  perníčky.  Těsto 
na jejich výrobu dva dny před akcí 
připravily  dívky  osmého  a  deváté-
ho  ročníku  v  pracovním  vyučová-
ní  pod  vedením  své  paní  učitelky. 

Druhá  byla  zaměřena  na  výrobu 
ozdoby z papíru (zajíček z kartonu)  
a  zdobení  kraslic.  Ve  třetí  se  vy-
ráběl  zápich  do  květináče,  mate-
riálem  byl  papír  a  obarvené  piliny. 
Další byla zaměřena na práci s mě-
děným drátem. Žáci vyráběli zápich 
do  květináče  zdobený  perličkami. 
V  poslední  měli  možnost  vytvořit 
kuřátko z polystyrénového vajíčka, 
látky a vlny.
Všem žákům se výrobky velmi zda-
řily. Některé byly použity na výzdo-
bu chodeb školy, ale většinu si s se-
bou žáci odnesli domů.

Dětem se den velmi líbil, některé se 
již zajímaly,  jestli  ještě budou další 
podobné akce,  jaké budou mít za-
měření, co se bude vyrábět.

Monika Šišková
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Beseda s kurátory 
mládeže

Minimální preventivní program školy 
zahrnuje i besedu s kurátory mládeže 
z OSPODu Přerov - ta se uskutečni-
la 22. března 2012 pro žáky 6. až 9. 
ročníku. Ráno v osm přijely do ško-
ly hned tři ženy. Jednou z nich byla 
p.  Vlasta  Janů,  kterou  většina  dětí 
dobře  zná,  přesto  bylo  třeba  si  zo-
pakovat, jakouže činností se kurátoři 
mládeže zabývají. Nejprve bylo nut-
né vysvětlit výše uvedenou zkratku, 
kterou většina lidí zná pod termínem 
„sociálka“.  Paní  Janů  objasnila,  že 

Barevný den

Každoročně  probíhá  na  naší  škole 
projekt nazvaný Barevný den. Jedná 
se o projekt, který umožňuje žákům 
seznamovat se s rozmanitostí kultur, 
tradic a hodnot minoritní a majoritní 
společnosti.  Vede  děti  k  chápání  
a respektování sociokulturní rozma-
nitosti. Specifickou formou napomá-
há k řešení vztahů ve škole i vztahů 
mezi školou a rodinou.
Projekt probíhá ve dvou fázích: pří-
pravné  období  a  vlastní  projektový 
den.
V přípravném období si každá třída 
vybere  národnostní  menšinu,  vy-

hledá a zpracuje informace o životě 
této menšiny, o  její kultuře, zvycích  
a hodnotách. Uvaří a ochutná speci-
alitu z její tradiční kuchyně. Připraví 
si plakátovou nebo power  - pointo-
vou prezentaci pro ostatní třídy. 
Během  vlastního  projektového  dne 
pak  prezentují  žáci  své  poznatky 

před ostatními, na chodbě školy.
Cílem  našeho  projektu  je  odstranit 
předsudky vůči etnickým skupinám, 
vytvářet podmínky pro vzájemné re-
spektování, společné aktivity, spolu-
práci a nekonfliktní život v multikul-
turní společnosti.

Klára Pompová

orgán  sociálně-právní  ochrany  dětí 
(ve zkratce OSPOD) je opatrovníkem 
nebo  zástupcem  dítěte  v  řízeních, 
v  nichž  se  o  dítěti  rozhoduje. Také 
připomenula, že OSPOD vyhledává 
ohrožené děti, je zodpovědný za pre-
ventivní  opatření  v  rodinách,  zpro-
středkovává náhradní rodinnou péči  
a  vypracovává  pro  soud  posudky  
a doporučení. Tématem besedy byla 
především  otázka  trestní  odpověd-
nosti dětí a mládeže. Skupinky dětí 
rozebíraly modelové předložené pří-
klady přestupků nebo trestných činů 
a diskutovaly nad případnými tresty. 
Kurátorky  mládeže  trpělivě  vysvět-
lovaly  a  sestavovaly  s  pomocí  žá-

kovských  řešitelských  týmů  průběh 
možného  šetření  od  počátku  pře-
stupku či  trestného činu až k soud-
nímu jednání i způsobu vykonávání 
trestu.            

             Vilma Ottová,
školní metodička prevence

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín informuje

V letošním školním roce se opět naše 
škola zúčastnila soutěží pořádaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Soutěžilo se v sólové hře 
na dechové nástroje dřevěné (v na-
šem případě ve hře na zobcové flétny) 
a ve hře na žesťové dechové nástro-
je, což  jsou  trubka,  tenor,  lesní  roh 
a tuba.
Okresní  i  krajské  kolo  proběhlo 
v Hranicích na Moravě. Z naší školy 
se účastnilo 20 žáků, což  je na tak 
malou školu opravdu úctyhodný po-
čet. A za výsledky se vůbec nemusí-
me stydět.
Proběhla též soutěž ve zpěvu, které 
se  zúčastnila  Veronika  Morongová  
a získala 2. místo.

zobcové flétny
  okresní kolo  krajské kolo
     (umístění)  (umístění)
Kateřina Vařáková  1.  1.
Jiří Novotný  1.  3.
Aneta Dostalíková  1.  3.
Lucie Grygarová  1.
Adéla Paráková  1.  3.
Marcela Pěchová  1.  1. 
(postup do celostátního kola)

Barbora Kalousová  1.  1.
Lucie Zajacová  2.
Michal Tomeček  2.
Monika Kopřivová  2.

Za přípravu všech  těchto žáků dě-
kuji  Ritě  Ryndové,  Liboru  Žaben-
skému,  Aloisu  Gruberovi.  Za  kla-

žesťové nástroje:
  okresní kolo  krajské kolo
     (umístění)  (umístění)
Josef Kusák  1.
Jiří Tomaník  1.
Vít Andrýsek  1.  2.
Jakub Hrabal  2.
Michal Jež  2.
Radek Juračka    2.
Jakub Otáhal  2.
Martin Kvíčala  2.
Marie Tomaníková  2.
Zdeněk Kvíčala  3.

Přehled soutěžících žáků a jejich umístění

vírní  doprovod,  Miluši  Venclíkové  
a Lence Čechové.

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín
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Pohrávání s časem 
aneb 15. veřejná 
akademie se vydařila

Nejen  pro  toho,  kdo  neměl čas  při-
jít  mezi  nás,  je  určen  následující 
text. Setkali jsme se letos úplně v ji-
ném  termínu  -  v  sobotu  odpoledne  
31.  března  2012.  Byl  to  pokus,  jak 
přilákat více diváků v době, kdy ne-
jsou  tlačeni  časem  v  týdnu  pracov-

Beseda 
s Petrou Braunovou

Dne 28. března 2012 se žáci několi-
ka tříd naší školy zúčastnili v Městské 
knihovně Kojetín besedy se známou 
českou  spisovatelkou Petrou  Brau-
novou. Autorka zvláště knih pro mlá-
dež nás seznámila se začátkem své 
kariéry, přečetla něco ze své tvorby 
a  povyprávěla  spoustu  zajímavých 
příhod spjatých s  její prací. V první 
části akce jsme zjistili, že se člověk 
může  stát  úspěšným  spisovatelem  
i úplnou náhodou, dále pak, jaké to 

je být chůvou, neboli au-pairkou v ci-
zině a jaká úskalí tato práce přináší. 
Pak  jsme se ale přenesli na hlavní 
téma,  kterým byla  nejnovější  kniha 
s  názvem  „Klub  radostí  dnešního 
dne“. Týká se problematiky součas-
né nejpopulárnější sociální sítě - Fa-
cebooku, a to především z hlediska 
vlivu  na  soukromí  člověka.  Řeší  
i  rizika,  která  anonymní  komunika-
ce prostřednictvím internetu přináší. 
Kniha  vypráví  příběh  samotné  au-
torky, která se v důsledku nedůvěry  
k tomuto médiu rozhodla využít veš-
kerých možností a přesvědčit se, do 
jaké míry dokáže pomocí Faceboo-

ku  ovlivnit  lidi,  kteří  komunikaci  ve 
virtuálním světě bezmezně důvěřu-
jí. Beseda na mě velice zapůsobila  
a už se nemůžu dočkat další podob-
né akce.                             

Ondřej Švec

Žáci gymnázia 
v České televizi aneb 
Kdo si věří, vyhraje
Není to sice pravidlo, ale někdy se 
zadaří. Tak  jako v našem případě. 
Dvě žákyně sekundy se totiž přihlá-
sily  do  soutěže  „Věříš  si?“,  kterou 
připravuje a  vysílá Česká  televize. 
Podařilo se nám zajistit  i účast pu-
blika, kterým se staly dvě nejmladší 
třídy z naší školy. 20. března 2012 
jsme  brzy  ráno  vyrazili  do  Brna  

a ve studiu ČT  jsme během dopo-
ledne  byli  svědky  a  aktéry  přípra-
vy  televizní  soutěže.  Skutečnost, 
že  třicetiminutový  pořad  se  natáčí 
celé  dopoledne,  je  jistě  zajímavá, 
ale ani o napětí nebyla nouze. Čtyři 
soutěžící, mezi nimiž byly zmíněné 
dvě  žákyně  - Dominika Dočkalová 
a Kristýna Suchyňová, se snažili ze 
všech sil, ale štěstí a radost z hlav-
ní výhry může mít  jen jeden. Snad 
už lze prozradit, že vítězství získala 
Kristýna, ale ani Dominika si neved-
la špatně. Skončila  jako druhá. Že 

bylo  vše  opravdu  napínavé  až  do 
posledního  okamžiku,  se  můžete 
přesvědčit dne 15. května 2012 na 
ČT 2 po 16. hodině. M. Matějček

Jak jsme komunikovali

Dne  11.  dubna  2012  se  studenti 
prvního  a  druhého  ročníku  Gym-
názia    Kojetín  zúčastnili  akce  ve 
městě Olomouc v podobně komuni-
kační soutěže, kterou organizovala 
Katedra českého jazyka a literatury 
PdF UP. Všichni  jsme nejdříve na-
vštívili  Muzeum  umění  a  poté  za-
mířili  do Hotelu  Flora,  kde  na  nás 
již  čekali  pořadatelé.  V  rámci  tzv. 
workshopu jsme si vyzkoušeli mno-

ho aktivit, např. pantomimu, skládá-
ní básní, poznávání rčení a mnoho 
dalších  velice  zábavných  činností. 
Pro všechny bylo připraveno občer-

stvení v podobě oběda. Akce se ve-
lice vydařila, všichni si  to náramně 
užili a každý si domů přivezl i malý 
dárek.         A. Křížová, D. Antelová

ním. To se podařilo pouze částečně 
a  není  v  našich  silách  přitáhnout 
publikum násilím. I když cca 150 při-
hlížejících  v  dnešní  době  nezájmu  
o  živě  předváděné  umění  není  zas 
tak špatný výsledek. Čas odpočinku 
trávený  v  pohodlí  domova  má  jistě 
své opodstatnění. My jsme udělali, co 
bylo možné, a tak o tom trochu víc.
Úvodním  tikotem  hodin  a  zvoně-
ním budíků  ze  skladby Time  (Čas) 
od  skupiny  Pink  Floyd  vše  odstar-
tovalo.  Komorní  sbor  Prima  nota 

svým tradičním vystoupením zahájil 
v lidovém tónu, pak se přesunul do 
doby barokní melodií Ó, mio signo-
re,  ascolta  od T. Albinoniho,  zazpí-
val píseň Opatrný od skupiny Peha 
a  „bonbónkem“  Ja  da  B.  Carltona 
v džezovém duchu s baskytarovým 
doprovodem Katky Trávníčkové své 
vystoupení  ukončil.  Chopinovým 
Praeludiem v podání Petra Otáhala 
hudba pokračovala a skokem v čase 
do  doby  renesanční  nás  přenesla 
Klára  Ligurská  při  přednesu  textu  
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o  obrazu  Poslední  večeře  L.  da 
Vinciho.  V  čase  předvelikonočním 
nemohlo  být  téma aktuálnější.  Slo-
vo  pak  vystřídaly  latinskoamerické 
tance. Ty předvedli Daniel Sucharski  
a Hana Šišková (j.h.) z kroměřížské-
ho tanečního klubu Gradace. Novin-
kou  byla  ukázka  žonglování  nejen 
s míčky v provedení Terezy Herma-
nové a karate nám opět i s komen-
tářem  předvedli  primáni  Petr  Žák  
a  Mirek  Horňák.  Aktuálně  jen  pro 
příležitost  výroční akademie připra-

vil své veršované vystoupení letošní 
maturant Martin Chytil. Mluvil samo-
zřejmě o čase. Dále všichni zírali, jak 
lze proskakovat smyčkami z lasa. To 

ukázal  na  špičkové  úrovni  Honza 
Krčmař. Zaslouženě je mistrem ČR 
a vicemistrem Evropy v tomto oboru. 
Dvě  hudební  vystoupení  předzna-
menala  poslední  třetinu  akce.  Nej-
dříve  zazpíval  talent Honza Tabara  
a potom ještě jedna letošní maturant-
ka  - Dáša Nosálová. Pro  svůj  hlas  
a celkový projev má jistě v šoubyz-
nysu  dveře  otevřené  a  jistě  ještě 
přijde její čas. Poslední minuty první 
části patřily charlestonu v provedení 
kojetínských Mažoretek Šarm.
Druhá třetina byla věnována divadlu. 
Žáci  sekundy  jako součást  třídního 

projektu nacvičili  pohádkový příběh 
s názvem Hodinář Pérko. Převzatý 
scénář byl upraven, doplněn vlastní 
písní, kulisami, rekvizitami a lze říci 
jediné: Premiéra se vydařila. Námě-
tem  jednoaktovky byla odvěká  tou-
ha  člověka  ovládnout  čas  a  využít 
jej  ve svůj prospěch. O  tom, že se 
to nemůže podařit nikomu, se zpívá  
i ve zmíněné písni: „Nikdo čas neza-

staví, ať se na hlavu staví, může být 
bohatý sebevíc, s časem nehne nic.“ 
Snad nám vyrostou další divadelníci 
místo  loňských  a  dalších  bývalých 
studentů školy. Mohl by to být přínos 
i pro tradici divadla v Kojetíně.
Třetí a závěrečná část patřila hostu. 
Tím  byl  kojetínský  muzikant  půvo-
dem z Walesu pan Dale B. Williams. 

Jeho hlas  a  brilantní  hra  na  kytaru 
vytvořily  příjemnou  atmosféru  na 
závěr. Známé  i méně známé písně 
zvláště  v  rockovém  duchu  naši  ju-
bilejní akci završily. Poděkování pa-
tří nejen našemu hostu, ale  i všem 
účinkujícím, divákům a v neposled-
ní  řadě moderátorkám  - Petře Pro-
cházkové a Dominice Fidrové. 
Tradiční  součástí  akademie  bývá  
i  prezentace výtvarných prací  žáků 
školy v předsálí. I tady se bylo na co 
dívat. Věříme, že chvíle strávené na 
15. akademii Gymnázia Kojetín ne-
byly  časem  ztraceným  a  že  se  po 
nějakém  čase  setkáme  zase,  aby-
chom  dali  našim  žákům  příležitost 
ukázat, co dovedou. 
Kdo nebyl s námi, může se podívat na 
některé snímky Karolíny Sloukové.

Miroslav Matějček
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Jarní ples

Druhý  ročník  Jarního  plesu  byl 
uspořádán  pro  děti  a  byl  zařazen 
do  programu Rodinných  oddecho-
vých her v pátek 23. března 2012. 
Všichni  účastníci  přišli  oblečeni  
v pěkných společenských oblecích, 
ve kterých i soutěžili.
Během plesu vystupovaly ZK DDM 
Kojetín.
Po celou dobu byl   nezávislou po-

rotou  vybírán  král  jara  a  královna 
jara.
Královnou  byla  zvolena  Kamila 

Navrátilová, vedle které zasedl  její 
nový král Matěj Dvorník.

Jana Hrušáková

Turnaj Florbal

V sobotu 31. března 2012 jsme se 
s našimi florbalisty zúčastnili florba-
lového turnaje v Hranicích.
Turnaj  se  vydařil,  naplnil  očekává-
ní a vše proběhlo dle stanovených 
pravidel.
Umístění:
1.místo:  DDM Hranice  „A“
2.místo:  DDM Kojetín „Black team“
3.místo:  DDM Kojetín „ Avataři“
4.místo:  Všechovice
5. místo: DDM Hranice „B“

Cenu za nejlepšího brankáře si od-
vezl náš florbalista David Kramář
Turnaj  se  vydařil,  naplnil  očekává-
ní a vše proběhlo dle stanovených 
pravidel.                Jana Hrušáková

Sportovní odpoledne

Dne 11. dubna 2012 jsme připravili 
pro  děti  sportovní  odpoledne. Děti 
si vyzkoušely házení na koš, vybí-
jenou a také jsme zábavnou formou 
procvičili  atletiku  na  kruzích.  Od-
poledne bylo vydařené, už se těší-
me na další,  která budou probíhat 
v průběhu květnových střed. 
Sledujte nástěnky DDM. 
Těšíme se na Vaši účast.
 

Lucie Bartošková

Výlet do ZOO 

V  době  velikonočních  prázdnin 
5. dubna 2012 jsme navštívili s  dět-

mi    ZOO Lešnou. Cílem akce  bylo 
prohlédnout si jarní ZOO, jak se pří-
roda probouzí a  jak se chovají zví-
řátka na jaře. Zvířátka se dětem vel-
mi líbila, ale mnohem víc je oslovilo 

lanové centrum  „Lanáček“,  které  je 
uprostřed ZOO. 
Celý den nás doprovázelo sluníčko 
a všichni jsme si ho krásně užili.

Jana Hrušáková

Den Země
V  pátek  20.  dubna  2012  byla  pro 

děti  1.  -  3.  tříd  připravena  ke  Dni 
Země stezka „S vodníkem u rybní-
ka“. Vodník nejprve všechny přivítal 
ve svém „revíru“ - u rybníka Na Hrá-
zi, seznámil děti  s životem ve vodě 
i  na  břehu.  Na  devíti  stanovištích 
prokazovali žáci ZŠ nám. Míru zna-
losti o  rostlinách, stromech, zvířát-
kách a vodě. V příjemném prostředí 
střelnice si všichni vyzkoušeli svou 
obratnost  a  zručnost  v  zábavných 
hrách.  Poděkování  patří  žákům  
9.  tříd  ZŠ  nám.  Míru,  kteří  svým 
mladším  spolužákům  pomáhali  

a radili. Teplý čajík a závěrečné vy-
hodnocení uzavřely krásné sluneč-
né dopoledne. A vítězové? 

Kategorie prvních tříd:
1. místo: 1.B  ZŠ nám. Míru,
2. místo: 1. A  ZŠ nám. Míru,
Kategorie druhých tříd
1. místo: 2. B  ZŠ nám. Míru,
2. místo: 2. A  ZŠ nám. Míru,
Kategorie třetích tříd
1. místo: 3. A  ZŠ nám. Míru,
2. místo: 3. B  ZŠ nám. Míru.

Lucie Bartošková
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Keramické programy 
pro děti mateřských škol

Patchworková dílna
proběhla v sobotu 14. dubna 2012. 
Tentokrát Markéta připravila pro své 

„učnice“  techniku křivek. Vznikly 
nádherné povlaky na polštáře. 

Ve dnech 19. - 20.dubna 2012  
proběhl na našem domečku kurz 
zdravotníka zotavovacích akcí  
a doškolovací kurz zdravotníka 

zotavovacích akcí

V sobotu 14. dubna 2012 
uzavřela manželství  vedoucí zájmového 

kroužku orientálních tanců - Míša.
Milá Michalko, přejeme ti mnoho 

radostných dnů ve vašem společném životě 
Tanečnice ZK orientálních tanců 

a kolektiv pracovníků DDM KojetínKeramické programy 
pro rodiče a děti

čtvrtek 3. května 2012
„Zelená stezka - Zlatý list“

 - místní kolo 
přírodovědně-ekologické soutěže 

žáků základních škol 
a Gymnázia Kojetín 

sobota 5. května 2012
Dětská dvanáctihodinovka 

v Černé Hoře
- dvoučlenný tým  

- Marek Zavřel a Jakub Skoupil  
budou reprezentovat  
rybářský kroužek  

v závodech  
na soukromém revíru 
- Oborský rybník      

pátek - sobota  
11. - 12. května 2012

„PW  workshop“ 
 - víkendový seminář zaměřený 

na patchwork 
s přespáním na DDM

úterý  15. května 2012
Výtvarná soutěž

 - obrázky na téma vody 
a všeho kolem ní

- koláže, kresby, malby atd… 
- prodloužena uzávěrka 
do 15. května 2012

PřiPravujeme v květnu:
sobota 19. května 2012

„Den pro mou maminku“
 - den otevřených dveří 

- od 9 hodin na DDM Svat. Čecha 
Kojetín 

- zábava pro děti, rodiče, babičky 
(hry, soutěže, volná zábava)

- loutkové divadlo  
„Kašpárek a jeho pohádky“

 - tvořivé dílny pro děti (zápichy 
do květináče, práce se dřevem, 

malba na sklo….
- tvořivé  dílny pro mládež  
a dospělé (keramika, malba  
na hedvábí, pletení z pediku,  

můj první obraz aj.)
- nutno přihlásit se do 12. května 

2012
 - po dobu tvořivých dílen se  
o vaše děti postará tým  

pedagogických pracovníků.                                                   

čtvrtek 24. května 2012
Korálkování s Marťou a Evou
(ketlované náramky a náušnice, 
náramky, cena  100 Kč, počet 
míst omezen, nutno přihlásit se 

do 16. května 2012)

Víkend 25.-26. května 2012
Soustředění ZK GATE 
na DDM s přespáním

sobota  26. května 2012
Den dětí v Kovalovicích 

- ve spolupráci s JAMIJOLAP 
Kovalovice

DDM Kojetín ve spolupráci 
s JAMIJOLAP Kovalovice
zvou všechny děti i rodiče 
v sobotu 26. května 2012 

na oslavu
Dětského dne v Kovalovicích
V areálu hřiště v Kovalovicích  

bude připraven program  
od 9  do 16 hodin

Dopoledne vás čekají zábavné 
soutěže, odpoledne tradiční  

„Lízátkový závod“.  
Při úhradě startovného budou 
soutěžící zařazeni do slosování  

o hodnotnou cenu.

PřiPravujeme
víkend 22. - 24. června 2012 

Kouty nad Desnou
- pro děti a mládež od 11 let 

(cena 1500 Kč)
3 dny plné outdorových  a týmo-

vých her, návštěva Muzea  
ručního papíru Velké Losiny,  

termální koupaliště Velké Losiny, 
jízda na minikárách.

Zájemci hlaste se do 18. května 
2012. Kapacita omezena!



Kojetínský zpravodaj  5/12

18

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

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

cena:  2350 Kč

 
9. - 13. července 2012

CESTA KOLEM SVěTA ZA 5 DNí
příměstský tábor v Kojetíně 

pro děti od 1. třídy
cena: 800 Kč

 
15. - 27. července 2012

LT  SIMPSONOVI - NEJDEK
stanový pobytový tábor pro děti  

od 1. třídy, cena: 3000 Kč
OBSAZEN!

LÉtO 2012 S DOmeČkem
30. července - 3. srpna 2012

 MADAGASKAR CLUB
„Týden se zvířátky“

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

  6. - 10. srpna 2012
 MARťáNCI CLUB

„Život na jiné planetě“
příměstský tábor v Kojetíně 

pro děti od 6 let
 cena: 800 Kč

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

nejen pro malé hasiče v Týně n. B.

DDM Kojetín informuje

VÝZVA!!!

Je ti víc jak 18 let 
a máš nějaký koníček 
- sport, malování,  
kresbu, přírodu...?

Rádi tě uvítáme 
v kolektivu  

našich externích  
pracovníků a své 

dovednosti a zkušenosti 
můžeš předávat 
dále dětem.

DDM Kojetín

Městská knihovna Kojetín
Z akcí Městské knihovny MěKS Kojetín:

PůjČOvní DOba
Oddělení pro dospělé:

úterý  8 - 12  a  14 - 17 hodin
čtvrtek  8 - 12  a  14 - 17 hodin
pátek   8 - 12 hodin
sobota  8 - 12 hodin

Oddělení pro děti:
pondělí   13 - 16 hodin
úterý  13 - 16 hodin
středa  13 - 17 hodin

Máš nadání na hádání?
-  soutěže v dětském oddělení MěK

- pro školní družiny

Hodina smíchu
 - beseda pro žáky 

I. stupně ZŠ Sladovní 
- v rámci Dne otevřených dveří a 

Vítání léta

Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou pro studenty Gymnázia Kojetín

„Jak jsme vařili vtipnou kaši s pohádkovou babičkou“
- další akce ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Kojetíně  pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče

Motivační hry na podporu 
čtenářství  s pracovníky 

Nakladatelství Thovt
- pro žáky 3.tříd ZŠ

Součástí programu bude i prodejní 
výstavka knih tohoto nakladatelství 
probíhající v dětském oddělení 

knihovny po celý měsíc 
(od 16. 5. do 16. 6. 2012)

PřiPravujeme na květen:
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Kam za kulturou

Nově - Stálá expozice muzea
ZajímavOSti a kuriOZitY

kOjetínSkÉHO muZea
Expozice muzea VIC, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Výstava fotografií
DvaCet rOČníků

DivaDeLníHO kOjetína
Výstava otevřena od 26. března do 18. května 2012

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin,  

so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

Zájezdní vystoupení - komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti: mODrÉ Z nebe
- pátek 4. května 2012 - 19.00 hodin

Kulturní dům Uhřičice
- sobota 12. května 2012 - 18.00 hodin

Kulturní dům Střílky
- čtvrtek 17. května 2012 - 19.00 hodin

Zámeček Kovalovice
- středa 23. května 2012 - 19.00 hodin

Kulturní dům Záříčí
- pátek 1. června 2012 - 18.00 hodin

Kulturní dům Popůvky
- pondělí 4. června 2012 - 19.00 hodin

Kulturní dům Křenovice
- pátek 15. června 2012 - 19.00 hodin

Zámek Tovačov

Pionýrská skupina Kojetín
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kojetín

pořádají
vi. rOČník

turiStiCkÉHO POCHODu
rajnOCHOviCká StOPa

Turistický pochod pro rodiče s dětmi,
děti, mládež a širokou veřejnost.

Pochod se uskuteční v sobotu 5. května 2012
Sraz účastníků v 8.00 hodin u České spořitelny, 

Masarykovo náměstí Kojetín
Nenáročníá turistická procházka z Tesáku

do Rajnochovic (i pro menší děti), Cena: 150 Kč 
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu tam i zpět, čaj a kávu,

S sebou: pohodlnou obuv, špekáček a pečivo,
dobrou náladu...

Přihlášky k dispozici:
- Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8

Telefon: 581 202 202, 774 001 403
- Městské kulturní středisko Kojetín, nám. Republiky 1033

581 76 20 46, 774 001 405
- Marek Štětkář, Olomoucká 353, Kojetín, tel. 777 709 432

Populární travesti skupina opět v Kojetíně
SCreamerS

Patnáct let v dámských šatech
pátek 4. května 2012 - 19.30 hodin

Sokolovna Kojetín, vstup: 190, 180 Kč
Předprodej na VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
- informace v přízemí, telefon: 581 202 202, 774 001 403

ZUŠ Kojetín a MěKS Kojetín zvou na 
kOnCert Žáků a SOubOrů

ZákLaDní uměLeCkÉ  
ŠkOLY kOjetín

středa 16. května 2012 - 16.00 hodin
Sokolovna Kojetín 

Pro rock(chtivé)
majáLeS kOjetín 2012
pátek a sobota  18. a 19. května 2012

LINE UP - PáTEK:
18.00 - IQ Opice - 18.45 - Dark Gamballe

20.15 - Kurtizány z 25. avenue
21.45 - Hannibal Lecter - 23.15 - Krucipüsk

LINE UP - SOBOTA:
13.45 - Barricade - 14.45 - Fox Territory
15.45 - NaŠrot - 17.00 - Mandrage
19.00 - Apple juice - 20.30 - Plexis
22.00 - Wohnout - 0.00 - Censorsith

DRUHá STAGE
DJ´s: WIIT - PIESH - CZIDA - UNBRAINABLY
- BASSDOZER - LUIS - FUNSMAKER - TORIN

DR.LOBO - LECHER
 Areál Střelnice Kojetín

 Vstup: 350 Kč/dva dny, 150 Kč/pátek a 200 Kč/sobota
Děti do 10 roků v doprovodu rodičů zdarma, ZTP zdarma 

Předprodej: 250 Kč/dva dny - již zahájen
Kojetín - Song Kojetín a VIC Kojetín

Více na: http://www.majaleskojetin.cz
Těší se na vás Hannibal Lecter

MěKS a Cantas Kojetín srdečně zvou na
jarní kOnCert

PěveCkÉHO SOubOru
CantaS kOjetín

„tiSíC nOvÝCH jmen“
pátek 18. května 2012 - 18.00 hodin

Speciální host:
Mužský pěvecký sbor Hlahol Mysločovice

Sokolovna Kojetín 

Den OtevřenÝCH Dveří 
viC a měStSkÉ kniHOvnY

+ vítání LÉta S Dětmi
pátek 1. června 2012 - 17.00 hodin

Taneční a hudební vystoupení, překvapení...
VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 

MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín zvou na
SjíŽDění řekY mOravY

OD bOLeLOuCe DO kOjetína
sobota 16. června 2012 - 10.00 hodin

sraz v 10.00 hodin na Loděnici Kojetín, cena: 150 Kč
(přeprava lodí, doprava autobusem, organizátor na vodě,
pitný režim, špekáček) Pozor - počet míst omezen!!!
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Akce - reakce - reflexe
-  Krajská  postupová  přehlídka  Di-
vadelní Kojetín je úspěšně za námi 
a  rádi  bychom  vás  informovali 
o     navazující Celo státní pře hlídce 
ama tér ského čino her ního a hudeb-
ního diva dla,  jejíž 21. roč ník se le-
tos poprvé usku teční ve Volyni pod 
názvem Diva delní Pik nik. Ve  dvou 
pro dlou že ných víken dech 10. - 13. 
a 17. - 20. května 2012 na ni bude 
k vidění šestnáct nej lep ších  insce-
nací  letošní  sezóny,  které  vybrala 
pro gra mová rada z návrhů vze šlých 
ze  sedmnácti  kraj ských  postu po-
vých pře hlí dek. Těch se zúčast nilo 
přes 100 souborů.
Odborná  porota Divadelního Koje-
tína doporučila k výběru dvě insce-
nace  -  Mikve  Divadelního  spolku 
Kroměříž  a  Peklo  v  hotelu  West-
minster  Občanského  sdružení  Za 
dveřmi Náměšť na Hané.
Jsme  velmi  rádi,  že  programová 
rada Divadelního Pikniku, na svém 
jednání  5.  dubna  2012  v  Praze, 
zařadila do programu přehlídky as-
poň jednu inscenaci - drama Mikve 
Divadelního  spolku  Kroměříž.  Do 
Kroměříže  posíláme  gratulace!!! 
Přejeme  herečkám  i  celému  reali-
začnímu  týmu Mikve,  ať  se  jim ve 
Volyni  daří  stejně  jako  v  Kojetíně 
a držíme jim pěsti - štěstí k dalšímu 
postupu. Zlomte vaz!
Celo státní  pře hlídku  z  pově ření 
a  za  finanč ního  při spění  Minis ter-
stva  kul tury  pořádá  Národní  infor-
mační  a  pora den ské  stře disko 
pro  kul turu  -  jeho  útvar  ARTAMA 
ve  spo lu práci  s  měs tem  Volyně, 
MMKC  Volyně  a  DS  PIKI  Volyně. 
Minis ter stvo kul tury poskytlo dotaci 
ve výši 500 000 Kč,  Jiho český kraj 
ve výši 60 000 Kč a Jaderná elek-
trárna Teme lín 50 000 Kč.
- V pátek 20. dubna 2012  jsme se 
na místním hřbitově v Kojetíně roz-
loučili s Janem Jakubem Vražinou. 
S  kojetínským  rodákem,  který  žil 
srdcem i duší pro kojetínský folklór, 
pro  zachování  hanáckých  tradic, 
a který reprezentoval své řemeslné 
umění i za hranicemi našeho měs-
ta,  se  přišli  rozloučit  spoluobčané 
a  především  přátelé  z  národo-
pisných  souborů  Hanácká  be-
seda  Kojetín,  Pantlék  Něm-
čice  n.  H.,  Hanáci  z  Hrušky 
a  Hanák  Troubky.  Na  Jana  Ja-
kuba  Vražinu  za  kojetínské  ob-

čany  zavzpomínal  František  Ře-
záč,  za  Hanáckou  besedu  Ko-
jetín  se  rozloučil  Jirka  Minařík 
a za město Kojetín starosta Jiří Ší-
rek.
Na  MěKS  Kojetín  přišel  dopis  od 
Marie Pachtové z Vyškova - lidové 
výrobkyně, vypravěčky, pedagožky 
a organizátorky, která se dlouhodo-
bě  věnuje  udržování  tradic  lidové 
umělecké výroby na Hané.  
Vážení přátelé,
ze srdce vám upřímně děkuji za 
zprávu o úmrtí přítele, vzácného 
hanáckého mistra oboru sedlářské-
ho, který se zapsal navždy do dějin 
Hané.
Vždyť to byl on, který pro Hanáky 
zhotovil desítky mužských pásů. 
Dobrým řemeslným fortelem jim dal 
krásu a to steh za stehem. Ještě 
loni, v roce 2011, byl se svým zbo-
žím na 29. hanáckých slavnostech 
v Prostějově. Už za námi nepřijede, 
ale bude nás sledovat z bájné ha-
nácké hory Kosíře, kde je to naše 
hanácké nebe. Teprve teď se mně 
vybavují chvíle našeho setkání, po-
vídání a jeho upřímného oslovení, 
které měl pro moji maličkost „tetino 
Pachtová“. Tož už ho neuslyším! 
Jeníku, kdo na Tvoje místo? Lehké 
odpočinutí, ať mu Pán Bůh dá, ať 
odpočívá v pokoji.
Nebude smutná pouze rodina, ale 
i město Kojetín a také celá Haná.
Přátelsky se loučí 

Marie Pachtová, Vyškov
-  Vzpomínáte,  jak  v  loňském  roce 
město  Kojetín  proslavil  film  „Ho-
ror“  studentů?  Začátkem  loňského 
ledna  ho  tvůrci  promítli  veřejnosti 
a reportáž o filmu odvysílala dokon-
ce televize Nova v hlavních televiz-
ních novinách.
Polovečerní  studentský  film  s  ná-
zvem  „Horor“  na  podzim  v  roce 
2007  napsali,  natočili,  sestříhali 
a v  lednu 2011 veřejnosti  předsta-
vili  studenti  místního  gymnázia 
(mnozí  dnes  už  vysokoškoláci) 
a  herci  divadelního  souboru  Ha-
nácká scéna. Na filmu  také spolu-
pracoval  starosta  Jiří  Šírek.  Režii 
filmu  se  zodpovědně  ujala  známá 
dvojice Hadička Hásová a Kuba Ší-
rek. Střih, dabing, ozvučení,  titulky 
a  konečné  úpravy  obstaral  Honza 
Kramář. Filmových rolí se bravurně 
zhostili Nikola Karhánková, Zuzana 

Divadelní spolek
Smotaná hadice Křenovice
hledá pro nadcházející

divadelní sezónu
nOvÉ naDŠenCe 

PrO DivaDLO
- HerCe

a HereČkY
Máte-li chuť hrát divadlo,

neváhjte,
třeba právě na vás čekají 

nádherné role!
Nabízíme vám výborný

herecký kolektiv
a spoustu srandy a zábavy!
Těší se na vás „Hadice“
Bližší info: vedoucí souboru
Emilie Vránová, Křenovice 53

telefon: 608 507 847

Hladíková, Tereza Panáková, Hana 
Svačinová,  Honza  Kramář,  Milan 
Ligač,  Zdeněk  Novák,  Jiří  Šírek 
a mopsík Inuška.
Film  byl  natočen  v  prostorách  zá-
mečku v Kovalovicích. A právě zde 
se v pátek 15. června 2012, po pěti 
letech,  opět  všichni  tvůrci  a  prota-
gonisté filmu setkají na akci nazva-
né - Kovalovice stárs aneb Zámek 
a chodník slávy.
V  odpoledních  hodinách,  kdy  sa-
motná  akce  začně,  budou  polože-
ny  hvězdy  na  kovalovický  chodník 
slávy  tvůrcům  filmu  „Horor“,  Diva-
delní  spolek  Smotaná  hadice  Kře-
novice zahraje na venkovním pódiu 
divadelní  komedii  z  vojenského 
prostředí  Křenovické  mlýny  a  ve 
večerních hodinách akce vyvrcholí 
promítáním  slavného  polovečerní-
ho studetnského filmu „Horor“. Akci 
zakončí malý ohňostroj a diskotéka. 
Na akci  jste všichni srdečně zváni, 
přejme si krásné letní počasí...

-svah-
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Centrum sociálních služeb Kojetín

Jarní posezení

Jelikož máme astrologické   jaro  již 
v  plném  proudu,  uspořádali  jsme  
v pondělí 23. dubna 2012 pro naše 
seniory  a  zdravotně  postižené  ob-
čany  příjemné  „Jarní  posezení“  
v  sále  Sokolovny  Kojetín.  Připra-
veno  pro  ně  bylo  nejen  chutné 
občerstvení,  ale  též  bohatý  kultur-
ní  program,  který  byl  zahájen  ve  
14 hodin  ředitelkou Blankou Labo-
ňovou. Poté Lenka Gardavská za-
recitovala báseň Jarní romance od 
Jaroslava Vrchlického. Následovalo 
milé vystoupení dětí ze ZŠ Sladov-
ní Kojetín s pásmem písní pod ve-
dením  Hany  Jarmerové.  Skupina 
Lucky  While  si  připravila  ukázku 
mexických  tanců,  čímž  probudi-

Výroba velikonoční 
dekorace

Ve dnech 3. a 5. dubna 2012 pro-
běhla  ve  Víceúčelové  klubovně 
na DPS Dr. E. Beneše a v kulturní 
místnosti na DPS J. Peštuky akce 
CSS Kojetín s názvem „Výroba ve-
likonočních dekorací“. 
Tyto  tvořivá odpoledne si pro oby-
vatele  DPS  připravila  pracovnice 
CSS  a  se  všemi  přítomnými  vyrá-

Jak jsme vařili vtipnou 
kaši s pohádkovou 
babičkou

Ve středu 11. dubna 2012 si CSS 
Kojetín  ve  spolupráci  s  pracov-
nicemi    MěKS  Kojetín  -  Městské 
knihovny, s Hanou Divilovou a Ma-
rií Ryšavou připravilo  pro  seniory, 
jejich  vnoučata  a  rodiny  s  dětmi 
zábavné  odpoledne  na  téma  „Jak 
jsme vařili vtipnou kaši s pohádko-

běla  velikonoční  zajíčky.  Společně 
strávený čas se všem líbil a každý 
si  vyrobil  vlastními  silami  svého 

originálního  zajíčka.  Zúčastnilo  se  
13 seniorů.  

Hana Galetková

vou babičkou“. Bylo čteno několik 
úsměvných  básniček  a  říkanek  
a připraveny hry a soutěže, za kte-
ré  byly  děti  odměněny  drobnými 

cenami. Akce se zúčastnilo 11 do-
spělých a 8 dětí.

Hana Galetková

la  v  obecenstvu  tanečního  ducha, 
který se v něm udržel až do závě-
ru  celého  jarního  posezení.  Celé 
setkání  zpříjemnil  svým  zpěvem  
a  hudebním  doprovodem  pan  Při-
kryl,  kterému  se  podařilo  roztančit  
a rozezpívat přítomné návštěvníky. 
Ti si sami zanotovali lidové písničky, 
které si pro ně připravily pracovnice 
CSS a které si náhodně vylosovali.  
Tohoto  úkolu  se  zhostili  bravurně  

a s odhodláním. Dobrá nálada pa-
novala po zbytek tohoto příjemného 
a vydařeného jarního setkání, až do 
pozdních  odpoledních  hodin.  Po-
bavit  se  a  zpříjemnit  si  odpoledne 
přišlo 98 účastníků. Chtěli bychom 
touto  cestou  ještě  jednou  poděko-
vat všem účinkujícím i pracovníkům 
MěKS za  jejich vstřícnost při zajiš-
tění našeho setkání.

Andrea Hrdličková

Inzerce
jaCk’S SmiLeS - HOteL a ŠkOLa PrO PSY, kOjetín

Nabízím hlídání psů v době Vaší dovolené. Pozor! Vyjma přímého přání majitele psy
neubytovávám v kotcích, ale stávají se běžnou součástí naší smečky.

Dále nabízíme pomoc s výcvikem Vašeho psa, poradenství s problémovým chováním psů,
socializační školku pro štěňata.

Gabriela Hřeblová, +420 605 936 729, gabriela.impact@gmail.com
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Ze života katolické farnosti
Milí čtenáři,
na prahu snad nejkrásnějšího mě-
síce  v  roce,  kdy  je  příroda  kolem 
nás  v  plném  rozkvětu  a  všechno 
člověka vybízí k činorodosti a spřá-
dání  plánů  do  nadcházejícího  let-
ního období,  se  jen málokdo  chce 

ohlížet zpět, do chladného začátku 
letošního jara. Přesto je právě nyní 
takové ohlédnutí namístě.
Uprostřed oněch chladných dubno-
vých  dní  jsme  totiž  všichni,  každý 
po  svém  způsobu,  slavili  Veliko-
noce. Oslava  těchto svátků ovšem 

v  církevním  kalendáři  trvá  celých 
padesát  dní,  letos  tedy  až  do  27. 
května.  Vraťme  se  proto  zpět  na 
začátek a podívejme se na několik 
snímků  z  letošních  velikonočních 
svátků v kojetínském kostele.

Jiří Gračka

1) Oslava nejvýznamnějších dní 
církevního kalendáře začíná večer-
ní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. 
Součástí mše je také obřad, kdy 
kněz myje vybraným mužům nohy 
na památku činu, který při své po-
slední večeři vykonal také Ježíš.

2) Bohoslužba Velkého pátku začí-
ná hlubokou úklonou. Kněz s asis-
tencí si lehají na zem na znamení 
velkého smutku v den, kdy Ježíš 
zemřel na kříži.

3) Ve středu pozornosti se na Velký 
pátek ocitá kříž.

4) V tyto dny se také odmlčí zvony 
a jejich ranní, polední a večerní vy-
zvánění nahrazují chlapci i děvčata 
zvukem dřevěných nástrojů, s nimiž 
obcházejí kojetínské náměstí.

5) Bohoslužba na Bílou sobotu večer, 
o tzv. velikonoční vigilii, začíná žehná-
ním ohně a rozžíháním paškálu, veli-
konoční svíce. Její záře pak ve ztem-
nělém kostele symbolizuje Krista.

6) Během vigilie věřící drží v rukou 
malé svíčky, rozžaté od paškálu,  
a obnovují svůj křestní závazek. 
Tato obnova křtu je jedním z vrcholů, 
k nimž oslava Velikonoc směřuje.

RODINNOU OSLAVU
 NEBO SVATBU MůŽETE SLAVIT

V NAŠICH  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

SBORNíK
 kOjetín 

v PrOměnáCH ČaSu
(1233 - 2008)

cena: 300 Kč 

CD 
DávnO Se Známe...
pěveckých souborů Cantas Kojetín 

a ZŠ Želatovská Přerov 

cena:100 Kč  

VZDěLáVAJí A INFORMAČNí 
CENTRUM KOJETíN NABíZí:

Masarykovo náměstí 8, 752 01  Kojetín, tel: 581 202 202
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Církev Československá husitská

Program setkání v květnu 2012

1. 5.*, 8. 5*., 15. 5., 22. 5. a 29.5. 2012 (úterý)
 Duchovní výchova

od 12.45 hodin (2. sk. ZŠ Sladovní ul., 3. tř.)

1. 5. 2012 (úterý)
Májová pobožnost v Tovačově
od 15.00 hodin v DS Tovačov (kaple)

2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2012 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2012 (čtvrtek)
Májová pobožnost v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

6. 5. 2012 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

7. 5., 14. 5., 21. 5. a 28. 5. 2012 (pondělí)
 Duchovní výchova

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

20. 5. 2012 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

NáBOŽENSKá OBEC KOJETíN A TOVAČOV

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

takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“   Židům 11,1-3

* od 12.30 ve Farním domě v Husově ulici
„Bůh ať je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!“ Žalm 66,20

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

Naše společenství je „otevřené“ všem „hledajícím“.
Podrobnější informace a aktuální data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:

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

Ze sportu
Jarní kanoistické 
soustředění 
Sabaudia - Itálie

Zima již skončila, ale hladina řeky 
Moravy  je  stále  vysoká  a  teploty 
ještě  nízké.  Proto  mladí  kanois-
té  po  zimní  přípravě,  která  byla 
zaměřena  na  posilování,  plavání  
a  nácvik  techniky  pádlování,  ne-
mohou  brázdit  na  svých  lodích 
zdejší  řeku.  Jako  další  možnou 
formou  přípravy  na  nadcházejí-
cí  závodní  sezonu,  byla možnost 
soustředění  v  italské  Sabaudii, 
společně s olomouckými kajakáři, 
kde  již  v  březnu  panuje  příznivé 
počasí.
Aby  se  mohlo  soustředění  usku-
tečnit,  bylo  zapotřebí  jej  řádně 
organizačně  zabezpečit  a  naplá-
novat. Po velkých přípravách vyjel 
29.  února  o  půlnoci  z  kojetínské 
loděnice  osobní  automobil  tranzit 

s  velkým  přívěsným  vozíkem,  ve 
kterém bylo asi 30 lodí, zavazadla 
a strava pro děti na 14 dní.
Děti  se  na  cestu  do  Itálie  vydaly 
v  pátek  2.  března  2012  v  17  ho-
din. Nejdříve cestovaly auty svých 
rodičů,  kteří  je  odvezli  na  letiště 
do  Brna,  kde  nastoupily  do  leta-
dla  směr  Řím.  Na  letišti  v  Římě 
přistálo  letadlo  asi  v  21.20  hodin  
a odtud se musela skupina 7 dětí 
a  dvou  dospělých  ještě  přepra-
vit  do  120  km  vzdálené  Sabau-
die.  Přesun  z  letiště  byl  náročný  
a  unavující,  někteří  šli  spát  až 
okolo 3 hodiny ranní.
Následující  den  již  děti  začaly 
s  tréninkem  na  vodě.  Po  zimě  si 
ne všichni byli  jistí svou stabilitou 
a někteří  tak měli možnost zjistit, 
že  voda  v  jezeře,  na  kterém  bu-
dou  trénovat  není  jen  mokrá  ale 
i  slaná.  Mladí  kajakáři  zahajova-
li  každé  ráno  svůj  den  rozcvič-
kou  a  dále  pak  následoval  tré-
nink na vodě, který byl  rozdělený 

na  dopolední  a  odpolední  část. 
V  dnech,  kdy  bylo  třeba  si  odpo-
činout a načerpat sílu na další tré-
nování měly děti možnost podívat 
se  do  Pompejí  nebo  městečka 
Sabaudia  na  místní  trhy.  Po  ce-
lou dobu soustředění se o mladé 
kajakáře  starali  Miluše  Muchová, 
která  dětem  připravovala  stravu  
a František Krejčiřík, který měl na 
starosti tréninkovou přípravu.
14 dní uteklo  jako voda a děti se  
v  pátek  16.  března  2012  v  19.10 
hodin  vrátily  letadlem  z  Říma  na 
brněnské letiště, kde již na ně če-
kali rodiče. Přivítání proběhlo tra-
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Poděkování

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili, abychom se mohli zú-
častnit  tohoto soustředění,  řediteli ZŠ nám. Míru Kojetín Rudolfu Pav-
líčkovi a Květoslavě Švédové,  ředitelce Gymnázia Kojetín za uvolnění  
z vyučování.

Anna Marie Hrabalová  , Antonín Hrabal,  Nikola Malá, David Pechar,
 Michaela Rozsívalová,  Markéta Úlehlová a Ondřej Zendulka

35. Novoveský 
přespolák
Ani nepříznivé počasí a vítr neodra-
dilo kojetínské kajakáře od toho zú-
častnit se v sobotu 31. 3. 2012 závo-
du „Novoveský přespolák“, který se 
již po 35 té konal na jezeře Kunov-
ská tabule v Ostrožské Nové Vsi. 
Samotný závod byl rozdělen na dvě 
části. V dopoledním programu byly 
zařazeny závody na vodě,  kterých 
se  zúčastnilo  celkem  68  pádlují-
cích.  Sami  pořadatelé  vyhodnotili 
špatné povětrnostní podmínky a si-
tuovali trať co nejvíce pod břeh, aby 
co  nejvíce  zabránili  nežádoucím 
koupelím v ledové jarní vodě. 
Jako první se vydali na 2 kilometro-
vou  trať  benjamínky  a  benjamínci. 
I přes nepřízeň počasí  ji zvládli na 
výbornou a mohou se těšit ze svých 
prvních medailí v letošním roce.
Výsledky:
  benjamínky do 12 let:
2. místo - Markéta Úlehlová
3. místo - Lucie Večerková
  benjamínci do 10 let: 
1. místo - Ondřej Zendulka 
  benjamínci 11 let::
3. místo - David Pechar 
Ani  v  kategorii  žaček  kojetínské 

družstvo  nezůstalo  bez  ocenění. 
Děvčata vybojovala na 4 kilometro-
vé trati 3 a 4 místo.
Výsledky:
žačky:
3. místo - Michaela Rozsívalová
4. místo - Nikola Malá
Běžecké odpoledne provázelo snad 
ještě  horší  počasí,  než  dopolední 
vodácký blok, ale nepršelo ani ne-
sněžilo.   Celkem bylo  k  přespolní-
mu  běhu  přihlášeno  88  účastníků, 
kteří  podle  svých  kategorií  běželi 
různou délku trati od 500 metrů až 
po  7  km.  Naši  závodníci  opět  ne-
zklamali.  Ukázali tak, že i běh patří 
do jejich tréninkové přípravy. 
Výsledky běh:
  benjamínci do 10 let:
1. místo - Ondřej Zendulka 
  benjamínci 10 - 12 let:
5. místo - David Pechar 

  benjamínky do 10 let:
1. místo - Lucie Večerková 
2. místo - Markéta Úlehlová 
  žačky:
3. místo - Nikola Malá 
4. místo - Michaela Rozsívalová 
Novoveským závodem  tak  kojetín-
ští  kajakáři  odstartovali  svou  zá-
vodní  sezonu  pro  rok  2012.   Mla-
dí  závodníci  zde  předvedli  velmi 
pěkné  výkony  a  žádný  z  nich  ne-
okusil  chladnou  vodu  jezera.  Byla 
zde  také  zúročena  tréninková  píle 
ze  soustředění  v  Italské  Sabaudii, 
které  se  konalo  počátkem  března 
letošního roku. 
Další závody, kterých se naši kaja-
káři zúčastní, se konaly již v sobo-
tu 14. dubna 2012 a to na domácí 
vodě  řeky  Moravy  v  areálu  místní 
loděnice.

- JÚ -

Ze sportu
dičně, jak se patří chlebem a solí. 
Pro mladé kajakáře bylo soustře-
dění  určitou  zkušeností  a  mož-
ností  jak  najet  první  kilometry  na 
vodě. Svou přípravu z italské Sa-
baudie děti určitě zúročí v závodní 
sezoně 2012. První závod na mla-
dé  kajakáře  čekal  již  31.  března 
2012 v Ostrožské Nové Vsi.

- JÚ -

Dlouhé tratě na Moravě

V sobotu  14.  dubna 2012  se  kona-
ly na  řece Moravě první kanoistické 
závody  pořádané  místním  oddílem. 
Sjelo se celkem 11 oddílů z Moravy, 
východočeského  Žamberka,  Prahy, 
ale  také  i  ze slovenského Trenčína. 
Závodníci měli zastoupení ve všech 
věkových  kategoriích.  Pro  ty  nej-
mladší - benjamínky byla připravena 
závodní trať na 2 000 m. Ti starší, od 
žáků  až  po  veterány,  předvedli  své 
výkony na trati 5 000 m. Kojetínští zá-
vodníci opět nezklamali a ukázali, že 

na řece Moravě jsou opravdu doma.
Výsledky:
  MK1 benjamínci r. 2001
- 1. místo - DavidPechar
  MK1 benjamínci r. 2002 
- 1. místo -  Ondřej Zendulka
  MK1 benjamínky r. 2003 a mladší 
- 1. místo - Markéta Úlehlová r. 2003
2. místo - Lucie Večerková r. 2003
3. místo - Eliška Jurečková  r. 2004
  K1 žačky 
- 3. místo - Nikola Malá  r. 1998
  K2 benjamínci 
- 2. místo - Ondřej Zendulka r. 2002 
- David Pechar r. 2001
  K2 benjamínky 

- 2. místo - Markéta Úlehlová  r. 2003 
- Lucie Večerková r. 2003
  K2 žačky 
- 2. místo - Nikola Malá  r. 1998
 - Michaela Rozsívalová r. 1999

- JÚ -
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Ze sportu

Kojetínští Dragoni 
dovezli zlato z Labe

Úspěchem  zahájili  novou  sezonu 
veteráni  Kanoistiky  Kojetín,  kteří  
7. dubna 2012 na Bílou sobotu star-
tovali  na Tour  de  Labe. Tento  vytr-
valostní závod se jel v rámci sedmi 
závodů Czech DB Tour 2012. V po-
měrné  nepohodě  „vetoši“  ostatním 
sedmi  posádkám  vypálili  rybník, 
když v první etapě asi 5 km dlouhé 
z Mělníka do plavební komory v Dol-
ních Beřkovicích ztratili na průběžně 
první loď pouhých 7 vteřin. Ve druhé 
etapě  do  plavební  komory  ve Štětí 
(11 km) si z bubnu na své „háčkov-
ské“  místo  již  přesedl  náš  kapitán 
Laďa Oulehla a zde jsme již mladým 
ujeli a na druhou loď za námi  najeli 
11 vteřin.
V poslední etapě do Roudnice nad 
Labem ( 9 km) jsme se snažili udržet 
první místo a zvítězili jsme při dojez-
du asi o šest desetin vteřiny a tím si 
zajistili i celkové vítězství.

Mistrovství České 
republiky na dlouhých 
tratích
O víkendu 21. - 22. dubna 2012 če-
kal na kojetínské rychlostní kanoisty 
další závod. Tentokrát šlo o první zá-
vod Českého poháru, který byl pojatý 
jako mistrovství České republiky na 
dlouhých  tratích. Závody se konaly 
na stadionu vodních sportů v Praze 

na Císařské louce za účasti 40 oddí-
lů z celé České republiky. Mezi 500 
přihlášenými  závodníky  nechyběli 
ani  ti  z  Kojetína,  aby  předvedli,  že  
i na Vltavě to umí pořádně rozjet.
To potvrdil i Ondra Zendulka, který si 
v kategorii MK1 benjamínci  r. 2002  
a mladší na trati 2 000 m vyjel krásné 
1. místo a může se tak pyšnit titulem 
mistr  České  republiky  na  dlouhých 
tratích. 
I  ostatní  závodníci  ukázali,  že  se 
dokážou umístit,  i  přes velký počet 
soupeřů  v  přední  části  výsledkové 
listiny.
MK1 benjamínky r. 2001 a mladší - 2 
000 m
z celkového počtu 31 závodnic 
-     9. místo - Anna Marie Hrabalová 
r. 2001
-  13. místo  - Markéta Úlehlová r. 
2003

  MK1 benjamínci r. 2001 - 2 000 m
z  celkového  počtu  31  závodníků  -     
8. místo - David Pechar r. 2001
  K1 žačky - 5 000 m
z  celkového  počtu  25  závodnic  
- 13. místo - Nikola Malá r. 1998
  K1 žáci -  5 000 m
z  celkového  počtu  44  závodníků  
- 36. Místo - Antonín Hrabal r. 1999
  K2 benjamínky - 2 000 m
z celkového počtu 22 lodí 
- 12. místo - Anna Marie Hrabalová - 
Markéta Úlehlová
  K2 benjamínci - 2 000 m
z celkového počtu 29 lodí 
- 11. místo - Ondřej Zendulka - Da-
vid Pechar
Druhý    závod  Českého  poháru 
-  Český  pohár  mládeže  se  koná  
12. -13. května 2012 v Sedlčanech. 

- JÚ -

Pohár a medaile nám předával dvoj-
násobný  olympijský  vítěz  z Atlanty 
Martin Doktor společně s veslařskou 
legendou Václavem Chalupou. Vrch-
ním  časoměřičem  byl  tatínek  Mar-
tina, Josef Doktor, který  tak s námi 
celou  cestu  absolvoval  na  dopro-
vodné lodi Povodí Labe. Za zmínku 
jěště stojí,  že v posádce  jsme měli 
pět žen a náš průměrný věk se blížil 
k šedesátce.
Další  závod  tohoto  se-
riálu  se  jede  také  jako 
Mistrovství  ČR  Dračích 
lodí  na  dlouhé  tratě, 
1.ČP DL a   Grand Prix 
DL 28. - 29. dubna 2012 
v Kojetíně. Všechny Vás 
srdečně zveme. Složení 
naší  posádky:Kapitán 
L.  Oulehla,  kormidel-
ník  J.  Beňa,posádka 
J.  Brychtová,  H.  Chu-
domelová,  S.  Chovan-
cová,I.  Krejčiříková,  Š. 
Fajkošová,  F.  Brych-
ta,  F.  Franc,  M.  Hájek, 
S.Hrňa, L. Hrdý, L. Jež, 
J.  Kačírek,  K.  Kadlec, 
F. Krejčiřík, J. Křepelka, 
J.  Kučírek,  J.  Mucha,  
J.  Prokeš,  Pa.  Válek,  
Pe  Válek.  Více  na  na-
šich  stránkách  www.
kanoistika.estranky.cz  a 
první foto ja na rajčidnes.
cz.album kucajirka

Tour de Labe - výsledky:
1. Veteráni Kojetín  1:53,19,66
2.  DB Předonín  1:53,34,17
3.  DB Mnetěš  1:53,40,46
4.  RK Jablonec n.N.  1:54,03,74
5. Mondi Štětí  1:56,33,36
6. Yellou Submarin  2:02,38,52
7. Město Štětí  2: 03,50,63
8. North All - Stars  Team  2:45,13,64 
     (ženská posádka)   

Pev
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Pionýrská skupina Kojetín

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

2. - 14. 7. 2012

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

dobrodružství a troškou představivosti může  
nabýt nečekaných obrátek.

Náš příběh začíná...

CeSta kOLem 
Světa

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

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

cena tábora je 3 000 Kč
v ceně tábora je zahrnuta:

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

pitný režim, pojištění

Počet míst je kapacitně omezen!

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.

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

aneb Z rajnOCHOviC DO rajnOCHOviC

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

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

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

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

8. 7. - 21. 7. 2012
Tábor žactva

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

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

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

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

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

28. 7. - 4. 8. 2012
Tábor Rodiče a děti II
pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

 e-mail: veselazuzana@seznam.cz
nebo na www.vrazne.net

4. 8. - 11. 8. 2012
Rodinné hry 

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

13. 8. - 20. 8. 2012
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: 

Petr Musil, tel.: 731 558 566

MIMOŘáDNá NABíDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

DALŠí AKCE VE VRáŽNÉM:
27. 6. - 30. 6. 2012 - Stavění tábora   18. 8. - 19. 8. 2012 - Bourání tábora

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

Veškeré informace najdete
 na webu: 

www.sokolkojetin.estranky.cz



5/12  Kojetínský zpravodaj

27

ODvOZ a LikviDaCe 
autOvraků ZDarma

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MíSTě

 tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
Za kOmPLetní autOvrak vYPLatíme 500,-

Inzerce

PrODám bYt 2+1
po kompletní rekonstrukci

ve velmi pěkném stavu v Chropyni 
jen za 850.000 kč

tel.: 775 524 699
http://bytvchropyni.webnode.cz

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 
nabízí k prodeji vybavení skateboardingového hřiště. 
Konkrétně se jedná o fun box, mini pipe, lavičku 

bank, skákací rampu, obrubník a zábradlí. 
Oprava vybavení nutná. 

Kontakty v případě zájmu: telefon: 581705333
e-mail: gkj@gkj.cz

CHCETE ZMěNU? CHySTáTE SVATBU? CHCETE OSLNIT VE SPOLEČNOSTI? 
NEBO TŘEBA JEDETE DO RIA? 

navŠtivte SaLOn viCtOria v krOměříŽi,
 tel.: 732 832 336

- VLASOVý STyLISTA, VIZáŽISTA, MóDNí PORADCE
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Blahopřání

2. máje to bude již pět let, 
co Pán života a smrti dal svému věrnému služebníku

ThMgr. Dobromilu Malému, 
faráři v Kojetíně, uzavřít pozemskou kapitolu jeho života.

Cesta však neskončila. Věříme, že jeho příběh pokračuje kapitolou novou, plnou Dobra, Pravdy a Krásy.
S vděčností vzpomínáme na etapy, kdy jsme mohli jít společně, a prosíme všechny,  

kdo br. Dobromila znali o tichou vzpomínku a modlitbu.
Vděčně vzpomíná jeho rodina i rodina církve.

„Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme - li, žijeme Pánu; umíráme - li, 
umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu.“   Římanům 14,7 - 8

Dne 15. května 2012 oslavila své 70. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička

paní Anna Dvořáková
Vše nejlepší do dalších let přeje syn Ivo s manželkou Leonou,

vnučky Ivana a Radka s rodinami a pravnoučata Adámek a Tomášek 

Vzpomínky
Kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chviličku postát a vzpomínat.

Dne 3. května 2012 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka

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

Dne 5. května 2012 tomu bude rok, co nás opustil 
syn, tatínek a bratr

Jaroslav Kratochvíl
Vzpomíná rodina

„Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce
ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi,

za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně
a tiše. Jako nakojené dítě u své matky, jako nakojené
dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina

nyní i navěky.“ Žalm 131

Dne 7. května 2012 by se dožila 80 let
naše maminka, babička, teta

paní Anna Němcová
Vzpomínají dcera Anna a Hana s rodinami a syn Zdeněk

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi


