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Postupová přehlídka amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín probíhá v našem městě každoročně 
v měsíci březnu od roku 1992 (letos v týdnu od 13. do 17. 
března 2013). První ročník se uskutečnil za účasti čtyř 
divadelních souborů.
Za více než dvacet let se v Kojetíně vystřídalo více 
než stovka souborů z celé republiky - vítězné soubory 
z naší přehlídky byly přímo nominovány a automaticky 
postupovaly na celonárodní přehlídku, která se postu-
pem času konala na různých místech České republiky 
- ve městech Třebíč, Poděbrady a Děčín. Od roku 2011 
jsou soubory odbornou porotou pouze doporučovány na 
celostátní přehlídku, která se koná ve Volyni. Progra-
mová rada této přehlídky sestavuje z návrhů vzešlých 
z výsledků postupových přehlídek konečný program. 
V měsíci březnu probíhá na celém území České repub-
liky celkem sedmnáct postupových přehlídek směrem 
na Volyni - na Moravě šest, v Čechách jedenáct. Od-
borné poroty postupových přehlídek mohou doporučit 
libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru 
do programu celostátní přehlídky, která počítá pouze 
s šestnácti soutěžními inscenacemi.
Radostné a potěšující je, že několik desítek souborů, které 
vzešly z kojetínské přehlídky, dosáhly až na metu nejvyšší 
a představily se na vrcholu přehlídkové pyramidy - Jirás-
kově Hronově. V loňském roce se tento úspěch podařil 
Divadelnímu spolku Kroměříž s dramatem Mikve.
Někteří ochotníci se nesmazatelně zapsali do povědomí 
kojetínských diváků. Mnohé soubory zde hrají opakova-
ně. K festivalovým stálicím patří zmíněný Divadelní spo-
lek Kroměříž, Brod Uherský Brod, divadelníci z Vyškova 
a v neposlední řadě domácí Hanácká scéna Kojetín.
Přehlídka je tedy soutěžní a nejkvalitnější herecké vý-
kony, inscenace, režie a podobně obdrží z rozhodnutí 
poroty ocenění a doporučení. Ta jsou odtajněna na ne-
dělním vyhlášení.
Součástí programu kromě divadelních představení jsou 
doprovodné akce. V prvé řadě to jsou tzv. rozborové se-
mináře s lektorským sborem, které probíhají po každém 
představení a nesou se většinou ve velmi přátelském 
duchu. Letos se opět uskuteční herecký a režijní semi-
nář, který se podařilo poprvé zrealizovat v loňském roce 
s výbornými moravskými herci, režiséry a scénografy. 
Oblibě se těší každodenní vítání souborů na Sokolovně 

mladými Hanáky v krásných krojích, kteří tradičně ochot-
níkům nabízejí chléb, sůl a slivovici. Společenské vyžití 
umožňuje posezení a klábosení ve vestibulu Sokolovny, 
kde diváci naleznou programové skládačky, plakáty i fo-
tografie z předešlých ročníků a v neposlední řadě sobot-
ní Divadelní Candrbál v Bowling City.
Oblíbený přehlídkový zpravodaj "Divadelní Koječák" vy-
chází denně, je distribuován zdarma a zpravidla z vesti-
bulu sokolovny bývá ihned rozebrán.
Letošní program nabízí celkem jedenáct divadelních 
představení od pohádek, přes činohry, komedie až po 
drama. Výkony šesti souborů bude hodnotit tříčlenný lek-
torský sbor, který by měl ocenit nejleší výkony a vybrat 
vítěze.
Neváhejte tedy a přijďte v týdnu od 13. do 17. března 
2013 do kojetínské Sokolovny podpořit ochotníky z mo-
ravských měst, jejichž výkony jsou kolikrát násobně lepší 
než-li výkony profesionálů.
Nechť tedy Divadelní Kojetín otevře vstříc třetí de-
sítce šťastnou oponu, jeviště ať nejen světly září 
a hlediště je stále vyprodané! 

Podrobný program naleznete na staně 20
-svah-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 57. zasedání konaném dne 13. února 2013

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje neobsazené bytové jed-
notky 1321/4, o velikosti 2+1, kte-
rá se nachází  v domě  č. p. 1320, 
1321, na adrese J. Peštuky 1321, 
Kojetín, Kojetín I-Město, včetně  po-
dílu na společných částech domu 
o velikosti 4288/171177 a podílu 
o velikosti 4288/171177 na pozem-
ku p. č. st. 2011, za cenu nejvyšší 
nabídnuté kupní ceny obálkovou 
metodou - minimální kupní cena 
bude stanovena  ve výši dle znalec-
kého posudku,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje neobsazené bytové jed-
notky 1320/11, o velikosti 3+1,  kte-
rá se nachází v domě  č. p. 1320, 
1321, na adrese J. Peštuky 1320, 
Kojetín, Kojetín I-Město, včetně  po-
dílu na společných částech domu 
o velikosti 6642/171177 a podílu 

o velikosti 6642/171177 na  pozem-
ku p. č. st. 2011, za cenu nejvyšší 
nabídnuté kupní ceny obálkovou 
metodou - minimální kupní cena 
bude stanovena  ve výši dle znalec-
kého posudku,
- schválila výběr dodavatele na re-
alizaci veřejné zakázky „Kojetín - ul. 
Padlých hrdinů, dostavba kanaliza-
ce 6. etapa“ uchazeči MYFA Olo-
mouc s. r. o., který byl doporučen 
komisí pro posouzení a hodnocení 
zakázek na výše uvedenou zakáz-
ku,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na „Kojetín - ul. Padlých hrdinů do-
stavba kanalizace 6. etapa“ mezi 
objednavatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem MYFA Olomouc 
s. r. o. s nabídkovou cenou 917.661 
Kč bez DPH,
- vzala na vědomí Zprávu o vyři-

zování stížností a peticí přijatých za 
rok 2012,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace na akci Kojetín - ul. Pad-
lých hrdinů - dostavba kanalizace 
- 5. etapa“ mezi objednavatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem 
VISSO s. r. o. ve výši 87.000 Kč 
bez DPH,
- schválila zrušení Provozního  
řádu domů s pečovatelskou služ-
bou (byty v domech zvláštního ur-
čení) schválené radou města dne 
2. ledna 2008,
- schválila Zásady pro poskytová-
ní krátkodobého ubytování v krizo-
vé ubytovací jednotce, zřízené na 
DPS, ul. 6 května 1160, Kojetín, 
s účinností od 1. února 2013.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 19. zasedání konaném dne 18. února 2013

zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo návrh na pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky 
pro zásahovou jednotku sboru dob-

rovolných hasičů Kojetín,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 3/2013, které zahrnuje:

  příjmy ve výši 1.000,00 tis. Kč
  výdaje ve výši 3.000,00 tis. Kč
  financování 2.000,00 tis. Kč.

Ve zkratce
- Na mimořádném zasedání za-
stupitelstva města 18. února jsme 
přijali usnesení o záměru nákupu 
nového hasičského vozidla pro zá-
sahovou jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů Kojetín, které nahradí 
dnešní cisternu, které bude zane-
dlouho 40 let. K rozhodnutí přispě-
la informace z ministerstva vnitra, 
generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru ČR, které za-
řadilo město Kojetín, jako žadate-
le, do desítky úspěšných uchazečů 
o dotaci na nákup takového vozu, na 
nějž stát přispěje jedním milionem 
korun. O dalším spolufinancování 
jednáme s Olomouckým krajem 
i dalšími subjekty. Po výběrovém 
řízení na nákup vozidla a všech 
nutných technických procedurách, 
by mělo být auto dodáno v podzim-
ním období a na jaře příštího roku 
zařazeno do běžného provozu.
- Město Uničov pořádalo ke své-

mu 800. výročí založení výstavu 
s názvem „Kdyby byla Morava…“, 
na které byly vystaveny i desít-
ky akvarelů naší rodačky, malíř-
ky Marie Gardavské s hanáckou 
a národopisnou tématikou. Byl 
jsem mile překvapen, jednak ob-
sáhlým souborem jejího díla, jež 
vlastní Vlastivědné muzeum Olo-
mouc, které na tuto výstavu obra-
zy zapůjčilo, jednak povědomím 
o tom, že Gardavská patří ke Ko-
jetínu, což uničovští dobře znají. 
Na výstavě se obrazy obměňova-
ly, takže návštěvník mohl navštívit 
galerii i vícekrát a pokaždé viděl 
jiná díla této naší malířky.
- Výběrové řízení na další etapu 
budování kanalizace v ulici Pad-
lých hrdinů bylo uzavřeno za cenu 
917 tisíc Kč bez DPH. Vzhledem 
k projektované ceně jde o úsporu 
přes 1,24 mil. Kč. Tato etapa bude 
realizována v jarním období. Po-

slední část pak na podzim, na tu 
se právě v těchto dnech připravuje 
projektová dokumentace.
- Druhou únorovou sobotu proběhlo 
v kojetínských ulicích znovuobno-
vené vodění medvěda. Když jsem 
účastníky této sympatické tradice 
přijal na radnici, měl jsem radost 
z toho, že každoročně je masek 
i přihlížejících víc a víc. Snad tak 
vzniká další dobrá tradice a všem, 
kteří se podíleli na její organizaci, 
přišli do průvodu či pohostili med-
věda s jeho doprovodem, patří vel-
ký dík.
- A když jsme u tradic, nemohu 
nepřipomenout polovinu března 
a s ní i tradiční klání amatérských 
divadel v Sokolovně, tentokrát už 
jedenadvacáté. Předseda odborné 
poroty vždy říká, že v Kojetíně tím 
startuje jaro. Přeji všem, ať je to 
start vydařený.

Jiří Šírek
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Pozvánka
Starosta města zve na

20. zasedání
Zastupitelstva Města Kojetín,

které se bude konat
v úterý 26. března 2013

od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího

a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín. 
          Jiří Šírek, starosta města

Oznámení
Finanční úřad pro Olomoucký 
kraj, Územní pracoviště v Pře-
rově, Wurmova 2831/4, Přerov,  
oznamuje, že zajistí svými za-
městnanci v úřední dny 25. břez-
na 2013 a 27. března 2013 v době 
od 8 do 17 hodin výběr daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob za zdaňovací obdo-
bí 2012 v prostorách Městského 

Informace pro občany

úřadu Kojetín (zasedací místnost 
v přízemí). Tiskopisy daňových 
přiznání včetně příloh budou 
k dispozici. 

Uvedené tiskopisy lze najít, vypl-
nit a vytisknout i na internetové 
adrese:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/
idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.
faces

Rádiový orientační běh je dnes 
uznávaným sportovním odvět-
vím s pevnými pravidly, propra-
covaným soutěžním systémem 
i pravidelně konanými mistrov-
stvími Evropy a světa. To po-
slední v roce 2012 se konalo 
v Srbsku ve městě Kopaonik 
a nechyběla na něm kojetínská 
sportovkyně Alena Pátková, 
medailistka z Mistrovství světa 
v rádiovém orientačním běhu 
a mistryně ČR. Protože byla 
úspěšná stejně jako na minulých 
závodech v Bulharsku a Koreji, 
požádal jsem ji o rozhovor a rád 
se s ní podělil o zážitky z tohoto 
náročného sportu.

Aleno, blahopřeji k dalšímu vel-
kému úspěchu, mohla bys přiblí-
žit, kde se závody konaly a jaký 
byl terén?
Mistrovství světa proběhlo 10. až 
15. září 2012 v Srbsku a byl to 
hodně náročný závod. Běhali jsme 
v nadmořské výšce mezi 1500 
a 1900 metrů, k tomu tam byly po-
lomy, bažiny, potoky, prostě těžký 
terén. Občas jsme se museli brodit 
a zvládat náročné překážky. Úspěch 
to ale byl, v soutěži družstev jsem 
získala ve své kategorii stříbrnou 
medaili. Konkurence nebyla nijak 

Rozhovor s kojetínskou sportovkyní Alenou Pátkovou
malá, soutěžili závodníci z třice-
ti zemí a Češi posbírali celkem 
49 medailí.

Jak ses vlastně k tomuto nepříliš 
známému sportu dostala?
K rádiovému orientačnímu běhu 
mě přivedl tatínek, který sám běhal 
závody do sedmdesáti let. Já jsem 
začala závodně běhat v šestnácti 
letech. Tehdy to byly soutěžní závo-
dy radioamatérů, známé jako „hon 
na lišku“. Běhala jsem do roku 1981 
a pak si dala pauzu. Na velké závo-
dy jsem se vrátila v roce 2006.

Absolvovat takový závod v ná-
ročném a naprosto neznámém 
terénu vyžaduje mimo jiné i vý-
tečnou fyzičku. Kde ji nabíráš?
V létě jezdím na kole, běhám kolem 
řeky Moravy, jezdím na výšlapy do 
Hostýnských vrchů a hraji volejbal. 
V zimě běhám na lyžích nebo jez-
dím na sjezdovkách. Na závodech 
ale nezáleží jen na kondici, je po-
třeba mít v pořádku přijímač, zvolit 
správnou taktiku, no a mít i potřeb-
né štěstí.

Jaký je vlastně princip tohoto 
sportu?
Základem je s pomocí přijímače 
a mapy vyhledat pět vysílačů a v co 

nejkratším čase být v cíli. V mapě 
máme zakreslen jen start a cíl, jinak 
je všechno jen o práci s přijímačem 
a o schopnosti přesného zaměře-
ní. Musím se umět rozhodnout pro 
správný postup podle mapy a udě-
lat při tom co nejméně chyb. Trať 
má kolem osmi kilometrů s různým 
převýšením, naběhá se ale víc, 
i deset kilometrů. Všechno se musí 
stihnout v limitu 120 až 150 minut.

Určitě je taky důležité být na tom 
zdravotně naprosto v pořádku, 
jak to děláš?
No, nejtěžší to bylo po vážném úra-
zu nohy. Tady musím poděkovat 
Milanu Peterkovi za výbornou péči 
a léčbu. Jako praktik tradiční čínské 
medicíny mě rehabilitoval a násled-
ky po úrazu jsem tak zvládla velmi 
dobře. Díky tomu jsem mohla v roce 
2012 absolvovat všechny závody 
a zajistit si nominaci na MS.

Jaké máš plány do budoucna?
V letošním roce proběhne v září Mi-
strovství Evropy v Polsku. Není to 
daleko, takže bych to ráda zkusila.

Děkuji za rozhovor i skvělou re-
prezentaci a ať to v Polsku vyjde 
zase! 

     Jiří Šírek
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Anketa

Jarmila Žigmundová
1. V divadle 
jsem byla pou-
ze jednou.

2. Vím, že 
Divadelní Ko-
jetín bývá, 
avšak nena-
vštěvuji ho. 

V souvislosti s připravovanou Přehlídkou amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2013 studenti Gymnázia Kojetín Jana Okáčová, Marek Kubík

a Jakub Zakravač položili několika občanům následující otázky:
1. Chodíte do divadla?

2. Víte o tom, že se ve dnech 13. - 17. března 2013 pořádá Divadelní Kojetín 2013?

Věra Cafourková 
1. Do divadla 
již nechodím, 
dříve jsme 
s manželem 
divadla na-
v š t ě v o v a l i , 
ale teď máme 
jiné záliby. Já 
raději pracuji 
na zahrádce 

nebo na počítači.
 
2. O Divadelním Kojetíně vím, čet-
la jsem si plakát, který na tuto akci 
upozorňoval. Bohužel nejsem z Ko-
jetína, takže se nepřijdu podívat.

Pavel Lančarič
1. Občas do 
divadla cho-
dím, naposle-
dy jsem však 
byl před lety 
v Brně v Di-
vadle na pro-
vázku, kde 
v hlavní roli 
hrál Pavel Liš-

ka. Moc se mi to líbilo.
 
2. O tom, že se pořádá Divadelní 
Kojetín, vím, když budu mít čas, tak 
se tam chci určitě jeden den podí-
vat. 

Marcela Roubalová
1. Do divadla 
nechodím.
 
2. O Divadel-
ním Kojetíně 
vím, bývá tady 
každoročně, 
ale bohužel 
mám nepravi-
delné směny 

v práci, tak jej nenavštěvuji.

Pan neznámý
1. Do divadla 
bohužel moc 
nechodím.

2. O Divadel-
ním Kojetíně 
vím, ale zřídka 
kdy ho navští-
vím. 

Miroslav Matějček
1. Samozřej-
mě chodím, 
když je příle-
žitost a čas. 
Příležitostí je 
dost, času už 
méně.
2. Také samo-
zřejmě vím, 
protože naši 

žáci pomáhají při uvádění divadel 
a ty ostatní se snažím přesvědčo-
vat, aby alespoň nějaké představe-
ní navštívili, když je ideální možnost 
vidět tolik souborů a her na jednom 
místě a v přijatelném čase. Dá se 
srovnávat a už se zase těším. Taky 
na Divadelní Koječák. Ten stojí 
vždycky za přečtení. Určitě bude 
jako vždy i recese a legrace. Diva-
dla mám ale raději vážnější.

English Corner
If you are like me, then you are 
probably getting tired of winter. 
I am really looking forward to 
spring time. I much prefer cold 
temperatures to hot temperatu-
res, but I also like being outside. 
I would like to go snowshoeing 
or cross-country skiiing, but 
I can't find the time or motivation. 
I look forward to teaching my dau-
ghter when she is old enough.
This year my daughter went sled-
ding for the first time. She really 
liked it. Even though a wet winter 
is good for the garden, I still don't 
like the sleet, freezing rain and 
overcast days. I need sunshine 
for a healthy state of mind!
I am also looking forward to 
spring because my mom will be 
coming for 3 weeks in May. It will 
be nice for her to connect with her 
granddaughter. We Skype twice 
a month, but it will be much better 
for Lucinka to spend time with her 
grandma in person.
Let's all hope that winter comes 
to an end soon and the warm 
weather of spring comes quickly. 
Hang in there!

get tired of (get taiəd əv)
                                    - unavit se
much prefer (mat∫ pri'fə)
                          - mnohem raději
snowshoe (snəu∫u:) - sněžnice
cross-country skiing (kros kantri 
skiiŋ) - běžecké lyžování
sledding (slediŋ) - sáňkování
sleet (sli:t) - déšť se sněhem
freezing rain (fri:ziŋ rein)
         - zmrzlý déšť
overcast (,əuvə'ka:st) - zatažený
once, twice, three times
(wans, twais, θri:taimz)
              - jednou, dvakrát , třikrát
in person (in pə:sn) - osobně
hang in there (haeŋ in ðeə)
    - vydržte

Jay Davis
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Galerie čestných občanů města Kojetín od roku 1861
Karel
Mezník
Karel Mez-
ník, předse-
da Městské-
ho národní-
ho výboru 
v Kojetíně, 
byl jmeno-
ván čestným 
o b č a n e m 

města in memoriam v březnu 1964.
Karel Mezník se narodil 2. září 1920 
v Litovli, v rodině kamnářského mis-
tra, kde vyrůstal spolu se třemi sou-
rozenci. Vyučil se lakýrníkem.
V době druhé světové války byl to-
tálně nasazen na severní Moravě, 
kde se seznámil se svou budoucí 
manželkou Drahoslavou. Po svat-
bě  mladá rodina žila v Uničově 
a Karel Mezník se zapojil do pová-
lečné obnovy a budování osvobo-
zené republiky. Vynikal spolehlivostí 
a pracovitostí. Působil na tehdejším 
pracovním úřadě, kde prokazoval 
schopnost a umění jednat s lidmi.
Ve volném čase se  věnoval hudbě, 

jako amatér hrál na pozoun a les-
ní roh. Rád také zpíval, byl členem 
Pěveckého sdružení moravských 
učitelů. 
Dálkově vystudoval střední školu 
s maturitou a  pokračoval v dalším  
studiu.
V roce 1950 se Karel Mezník 
s manželkou a synem přestěhovali 
do Kojetína, kde se jim narodily dal-
ší tři děti - trojčata.
Působení Karla Mezníka v Kojetíně 
je spojeno především s jeho funk-
cí předsedy městského národního 
výboru, kterou vykonával od roku 
1957. K jeho dosavadním schop-
nostem přibyla další, schopnost 
přesvědčit spoluobčany o svých vi-
zích a představách o rozvoji města, 
uskutečňovat je a hlavně jít osob-
ním příkladem. Ve své funkci přispěl 
k tomu, že město se jeho zásluhou 
měnilo.
Působení v čele města chápal jako 
službu občanům, bez ohledu na 
pracovní dobu, vynikal empatií a byl 
známý svým lidským přístupem při 
řešení problémů.
Vysoké pracovní nasazení bylo pří-

činou jeho náhlého odchodu. Ze-
mřel na následky infarktu 10. břez-
na 1964 ve věku nedožitých 44 let. 
Smrt ukončila  život poctivého, pra-
covitého, nadějného člověka, neu-
možnila mu dokončit  jeho plány na 
rozvoj města, vzala rodině manžela 
a tatínka.
Pamětníků ubývá a ne na všech-
ny okolnosti se pamatují, zůstává 
v nich však přesto pocit že tehdy 
předčasně odešel dobrý člověk.

Poděkování: Za informace o životě 
Karla Mezníka děkuji jeho rodině.

řez

Letos uplyne již 95 let od vyhlášení 
samostatné Československé repub-
liky. Její vznik byl vyvrcholením ná-
rodně osvobozovacího hnutí Čechů 
a Slováků. Při jejím vzniku působila 
řada faktorů; světová válka, proti-
rakouské postoje české veřejnosti, 
existence domácího a zahraničního 
odboje, zprávy o revoluci v Rusku.
Česká veřejnost byla vyhlášením 
války zaskočena. Militarizace živo-
ta, omezování české kultury, cen-
zura, sílící germanizace, vyhlášení 
války slovanským státům Srbsku 
a Rusku, politické procesy s předá-
ky národních stran, to vše vyvolá-
valo v širokých vrstvách lidu protira-
kouské nálady.
Tomáš Garrigue Masaryk chápal 
světovou válku jako válku teokracie 
(Německa a Rakousko-Uherska) 
s demokracií (Anglie a Francie). 
Předpokládal, že zvítězí demokra-
cie a umožní tak vznik nových sa-
mostatných států ve střední a jiho-
východní Evropě. Jedním z těchto 
států mělo být také Českosloven-
sko.

Pozici Masarykova zahraničního 
odboje za 1. světové války posilo-
valy také vojenské jednotky - čes-
koslovenské legie, dobově řečeno 
dobrovolci.
Pád carismu v Rusku umožnil 
Československé národní radě or-
ganizovat své vojsko v Rusku. Na 
nevelkou Českou družinu (vznikla 
již v srpnu 1914) navázala Česko-
slovenská střelecká brigáda, která 
v bitvě u Zborova (2. července 
1917) fakticky vytvořila vojenskou 
tradici budoucí republiky. V Rusku 
pomáhal organizovat českosloven-
ské vojenské jednotky - legie také 
představitel zahraničního odboje 
T. G. Masaryk. Do legií vstupova-
li čeští a slovenští váleční zajatci, 
kteří věřili v ideál československé-
ho státu.
Po říjnové revoluci uzavřeli bolše-
vici s ústředními mocnostmi (Ně-
mecko, Rakousko-Uhersko) mír 
(březen 1918). Československá 
národní rada se dohodla s Fran-
cií, že 30 000 dobrovolců z Ruska 
posílí francouzskou armádu. T. G. 

Masaryk prohlásil 7. února 1918, 
že československý sbor v Rusku je 
součástí československého vojska 
ve Francii.
Ve Francii se základem legií stala 
dobrovolnická rota „Nazdar“ (srpen 
1914), oficiálně začleněná  do cizi-
necké legie. Na sklonku války byla 
doplněna vojáky z Ruska.V dubnu 
1918 byla ustavena Českosloven-
ská legionářská divize v Itálii.
Vojenské vystoupení legií v bojích 
proti německé a rakousko-uherské 
armádě za 1. světové války posi-
lovalo pozice našeho zahraničního 
odboje. Celkový počet příslušní-
ků československých legií dosáhl 
90000 mužů.
Bojová vystoupení českosloven-
ských legií na frontách 1. světové 
války (ve Francii, v Itálii, v Rusku) 
jsou již dostatečně zdokumentová-
na a popsána jak v krásné literatu-
ře, v divadelních hrách, ve filmu, tak 
také v odborné literatuře historické. 
Stále cenné jsou však také osobní 
zápisky, které si mnozí legionáři 
psali a které jsou odrazem konkrét-

Deník legionáře - 1. část
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ní situace, ve které se nacházeli, 
jejich pocitů, jejich touhy po domo-
vě, po rodině. Jedny takové zápisky 
chceme čtenářům zprostředkovat. 
Jejich autorem je ruský legionář Jo-
sef Spáčil z Kojetína.

(Josef Spáčil se narodil 19. března 
1894 v Kojetíně, byl synem Ferdi-
nanda Spáčila a jeho manželky Fran-
tišky. V Rakousko-Uherské armádě  
sloužil od prosince 1914 v hodnos-
ti vojína. V ruském zajetí byl od 
4. března 1915, do zajetí padl v bojích 
v Karpatech. Do československých 
legií vstoupil v Jekatěrinoslavi 28. 
června 1917, byl zařazen jako vojín 
k. 5. střeleckému pluku Pražské-
mu - T. G. Masaryka, který byl sou-
částí 2. Čs. střelecké divize. Služ-
bu v legiích ukončil u téhož pluku 
v hodnosti desátníka. Po návratu 
z Ruska se oženil, podle vzpomí-
nek příbuzných působil jako četník 

na Podkarpatské Rusi. Po návratu 
bydlel určitou dobu  v Kojetíně a od 
prosince 1939 v Tovačově, V roce 
1960 se přestěhoval do Olomouce. 
Zemřel v roce 1971 v Olomouci, po-
chován je v Kojetíně.)
Vzpomínky jsou psány do sešit-
ků. První část má název „Různé 
zápisky z ruského zajetí“ (Zápisky 
od 4. března). Sám sebe pak ozna-
čuje „Josef Spáčil, válečný zaja-
tec“. Druhá část nazvaná „Zápisník 
ruského legionáře Josefa Spáčila 
z Kojetína“ zachycuje dobu od roku 
1914 (od odvedení do armády) až 
do roku 1920. Tato druhá část je 
zřejmě psána  jako „vzpomínky“ až 
na lodi Amerika při cestě do vlasti.
(Vzpomínky na dobu zajetí vypoví-
dají o nelehkém životě válečného 
zajatce za 1. světové války. Obje-
vuje se v nich stesk po rodné vlasti, 
touha po domově, po rodičích a přá-
telích. To vše je zachyceno nejen 
ve vzpomínkách, ale také v písních 
a vyjádřeno fiktivním sněním (po-
vídka „Sen o míru“). V zapsaných 
písních jsou uvedeny písně vojen-
ské, písně zlidovělé, písně vlaste-
necké, písně sokolské. Pro předsta-
vu uvedu názvy alespoň některých 
z nich: „Kde domov můj“, „Hej Slo-
vané“, „Sokolské šiky“, „Věrní dru-
hové“, „Tam daleko za mořem“, 
„Nad Prahou se soumrak uklání“ 
a další.  Zajímavý je seznam míst, 
kterými v Rusku Josef Spáčil pro-
šel. Vzpomínky na dobu bojů v legi-
ích a na pobyt na Sibiři jsou psány 
stručně, téměř heslovitě, cesta lodí 
do vlasti je popisována podrobně 
(počasí, strava, zábava, mořská 

nemoc …), téměř den po dni. 
Originál vzpomínek je uložen 
v rodinném archivu Evy Baďurové 
- Spáčilové. Digitalizoval je Pavel 
Baďura v roce 2012 a laskavě mi 
je zapůjčil. V rodinném archivu jsou 
uloženy také fotografie, které jsou 
v příloze tohoto příspěvku. Za za-
půjčení těchto rodinných památek 
Evě Baďurové a Pavlu Baďurovi 
děkuji.
Vzpomínky jsem ponechal v pů-
vodním znění, provedl jsem jen ne-
zbytné jazykové úpravy, částečně 
upravil interpunkci a pravopis. Po-
známky nutné k porozumění textu 
jsem vložil do závorky.

Zápisky od roku 1914
do roku 1920
Roku 1914 jsem byl odveden 
27. prosince. (Podle lístku vojenské 
pošty narukoval do  Olomouce již 
18. prosince 1914 a 4. ledna 1915 
byl již na frontě v Karpatech. Kore-
spondenčním lístkem vojenské poš-
ty z 21. ledna 1915 prosí o zaslání 
„velkého balíku“ s uzeným masem). 
Jel jsem na rakouskou frontu, tam 
jsem byl tři měsíce, čtvrtého března 
1915 ve čtyři hodiny jsem byl zajat 
v Karpatech u městečka Doliny. Od-
sud jsem šel patnáct dní do města 
Brodu, z Brodu jsem jel vlakem do 
města Kyjeva. Dráha trvala dva dny.  
Z Kyjeva do města Volsky jsem jel 
osm dní. V městě Volsku jsem byl 
dva měsíce od 24. března do 24. 
května. Dne 24. května jsem vyjel 
z Volska do města Tambova. Přijel 
jsem tam 26. t. m. (května) večer 
a v městě Tambově jsem byl tři mě-
síce na práci a pak jsem jel 24. srp-
na do města Charkova a tam jsem 
přijel 26. (srpna), tam jsem pobyl 
dva dny a jel do dolů na železnou 
rudu. Je to vesnička, ta se nazývá 
Dubova Balka. Šachta byla hlubo-
ká 350 m. Tam jsme měli plat moc 
malý, 5 - 6 rublů na měsíc. Práce 
byla moc nebezpečná a pak přísná. 
Pracoval jsem týden těžkou práci, 
zahazoval jsem hlínou komory po 
vykopání rudy. Tam jsem pracoval 
22 měsíců. (Zde Josef Spáčil obdr-
žel prostřednictví Červeného kříže 
zprávu z domova a stejnou cestou 
také mohl svým rodičům poslat 
zprávu o sobě).

Josef Spáčil, příslušník četnic-
tva, kolem roku 1925

Vzpomínkové shromáždění na památku upálení M. Jana Husa
(Josef Spáčil označen šipkou)
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24. prosince jsem se přihlásil do 
českého vojska do Borispolu.
(Podle karty legionáře ve Vojen-
ském historickém ústavu se při-
hlásil do legií v Jěkatěrinoslavi 28. 
června 1917. Vítězství Českoslo-
venské střelecké brigády u Zborova 
2. července 1917 pak umožnilo ná-
bor dalších zajatců pro nově vzniklé 
legionářské pluky  (5. střelecký pluk 
TGM - Pražský, 6. Hanácký, 7. Tat-
ranský, 8. Slezský). Uvedené pluky 
navštívil v Borispolu v srpnu 1917 
T. G. Masaryk.)
V Borisplu jsem byl do Vánoc(?) 
sedmnáctého roku. Pak jsme odjeli 
na vesnice, kvůli zimě a špatnému 
bydlení. Naše rota měla určenou 
vesnici, která se jmenovala Balov 
- Sloboda(?). Nejdříve nás obyvate-
lé nechtěli přijmout, říkali nám, že 
jsme zachránci kapitalistů. S vel-
kým prošením a nabízením se, že 
jim budeme pomáhat v domácích 
pracích, nás přijali a vyžádali si, že 
musíme strhnouti  pagony (pogony, 
výložky) a vintovky že necháme ve 
skladišti, které si můžeme sami hli-
dati, pak až nás poznali tak jsme si 
mohli vzíti pušky k sobě do kvartiru.
Brest-litevský mír byl již podepsán 
a začínali boje mezi bolševiky a 
Ukrajinci. Bolševici zvítězili nad 
Ukrajinci. Ukrajinci si zase pozvali 
Němce by zařídili pořádek a potla-
čili Bolševiky. Němci se začali valiti 
třemi proudy na Ukrajinu a již byli 
v Kyjevě od nás 34 verst. Jednoho 
rána, bylo to v sobotu, přišel příkaz 
narychlo odtáhnouti z vesnice na 
stanici Marijanovku. Tam náš 3. ba-
talion nasedal do vagonu a ujížděli 
jsme stále na východ. (Podle naří-
zení vrchního velitele Rudé armády 
mělo u Marianovky, Irkutska, Zlato-
ústě a Krasnojarska dojít k odzbro-
jení a internaci čs. legií.)
Již dříve byly zprávy, že pojedeme 
do Francie. Ještě na Ukrajině šes-
tý pluk jel před námi a měl srážku 
s Němci u Bachmače, chtěli nám 
přeříznout trať, bychom se nemohli 
dostati do Francie. Šestý pluk od-
razil Němce od trati a my pátý pluk 
jsme projížděli. Šťastně jsme projeli 
až do Penzi(e). Tam nás zadrželi 
bolševici, kteří chtěli, bychom jim 
dali zbraně, pak že nás pustěj na 
východ. Pak přišlo nařízení od Ná-
rodní rady, abychom zbraně ode-

vzdali a pro ochranu, že zůstane 
sedm pušek na rotu (setninu).
(Legionářský vlak byl zadržen 
v Penze 22. března 1918. Po něko-
lika dnech jednání byla 26. března 
1918 uzavřena tzv. “Penzenská 
dohoda“ mezi bolševiky a Česko-
slovenskou národní radou, kte-
rá zaručovala legiím zásobování 
a průjezd Sibiří až do Vladivostoku 
a odtud odjezd do Francie výměnou 
za to, že legie souhlasily s předá-
ním všech těžkých zbraní a větši-
ny kulometů a pušek bolševikům. 
Vedení legií také muselo souhlasit 
s agitací čs. bolševiků mezi legio-
náři. Bolševici však dohody z Penzy 
nedodržovali a čs. legionáři si vynu-
tili průjezd Sibiří zbraněmi.)
Hned na to jsme jeli dále na východ. 
Dosáhli jsme přístavního města Vla-
divostoku. Zanedlouho přišla zprá-
va, že některé naše části mají srážky 
s bolševiky. Pátý pluk, osmý, desátý 
a půl sedmého byly ve Vladivostoku, 
ostatní zůstali jsouc zadrženi bolše-
viky na Sibiřské magistrále a jiných 
odbočných drahách. Byly domněn-
ky, že se snad všechno usmíří, pak 
že přijedou za námi do Vladivostoku 
a společně pojedeme do Francie. Ne-
bylo tomu tak, boje zuřily čím dál více 
a my se nemohli dočkat jejich příjez-
du. (Pluky na magistrále) měly dosti 
značné ztráty.
Bolševici ve Vladivostoku řádili čím 
dál více. Přišel rozkaz vystoupiti 
proti bolševikům a vzíti do svých ru-
kou Vladivostok. A také se tak sta-
lo, vše dobře dopadlo, bylo to beze 
ztrát. Na to jsme vytáhli na pomoc 
našim bratřím na západ. Stále jsme 
se sráželi s bolševiky, kterých stále 
přibývalo, tlačili jsme na ně od Vladi-
vostoku k Chabarovsku. Když jsme 
dospěli do městečka Spasskoje 

a pak Újezdu Krajevského, stavěli 
se nám bolševici na velký odpor, po-
něvadž jich bylo mnoho a nás málo, 
poněvadž osmý a sedmý pluk odjel 
po mandžuské dráze k Čitě.
(Vladivostok - přístav na Dálném vý-
chodě, na pobřeží Tichého oceánu, 
končí zde Transsibiřská magistrá-
la vedoucí z Moskvy. Chabarovsk 
- největší město Chabarovského 
kraje, založeno 1858. Leží na sou-
toku řek Amuru a Ussuri. Ussurijsk 
- dříve Nikolajevskoje, Vorošilov, 
98 km od Vladivostoku, založeno 
1866, Čita - město na Dálném výcho-
dě, na soutoku řek Čita a Ingold.)
My jsme čekali změnu, Japonce, 
kteří od nás měli převzít frontu. Při-
šli v pravý čas, kdy bolševici chtěli 
dát nástup (útok). O tom bolševici 
nic nevěděli (že přijde pomoc Ja-
ponců). Začal nástup (útok), Ja-
ponci se hnali ku předu jako diví, 
stříleli přesně, zničili bolševiky na 
té frontě úplně. My jsme odjeli také 
mandžuskou dráhou vstříc první di-
vizi. V Charbíně zůstali jsme jen asi 
deset dní a jeli jsme dále.
(Japonská vojska pomohla legi-
ím při obsazování železničních 
uzlů směrem na Vladivostok a při 
bojích na Ussuri (řeka na Sibiři, 
v Přímořském kraji),  při dobytí Cha-
barovska. Charbin - město v Číně, 
na řece Sungari, nedaleko hranic 
s Ruskem. Vybudováno koncem 
19. století. 
K přepravě jednotek čs. legií do 
vlasti došlo dvěma cestami. Z Vla-
divostoku lodí do Ameriky, vlakem 
přes kontinent a lodí dále do Evro-
py, jižní cesta vedla přes Japonsko, 
Hongkong, Cejlon, Suezský průplav 
do italského Terstu.)

pokračování příště             řez

Legionáři s Masarykem, Bobrujsk - 1917 (zdroj: www.tyden.cz)
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Z historie města Kojetína
Rovněž v Kojetíně se 
před 60 lety loučili se
Stalinem a Gottwaldem
Josif Vissarionovič Džugašvili (1878 
- 1953) vstoupil do světových dějin 
pod jménem Stalin (muž z oceli). 
Po Leninově smrti (1924) postupně 
převzal vedení Svazu sovětských 
socialistických republik (SSSR).
Dobu jeho vládnutí lze jednoznačně 
označit jako hrůzovládu. Na přelomu 
20. a 30. let 20. století byla v celém 
SSSR provedena násilná kolektivi-
zace zemědělství, spojená rovněž s 
otřesným hladomorem na Ukrajině 
(1932 - 1933). Skuteční, ale přede-
vším vykonstruovaní odpůrci sovět-
ské moci byli v miliónových počtech 
uvězněni v sovětských koncent-
račních táborech zvaných gulagy. 
V polovině 30. let Stalin nechal ve 
vykonstruovaných procesech zničit 
své někdejší rivaly (Kameněv, Zino-
věv, Bucharin a jiní). 
Vykonstruovány byly též čistky 
v armádě, provedené koncem 30. 
let. Padly jim za oběť desetitisíce 
vojáků. Spolu se Stalinovou neval-
nou schopností vést válku to byl je-
den z hlavních důvodů strašlivých 
lidských ztrát, jež SSSR utrpěl bě-
hem války s nacisty a jejich spojen-
ci (1941 - 1945). Nutno dodat, že 
v letech 1939 - 1941 byl komunistic-
ký SSSR spojencem nacistického 
Německa.
Nicméně vítězství nad Hitlerový-
mi hordami přineslo Sovětskému 
svazu i Stalinovi samotnému ob-
rovskou popularitu. Státy střední 

a jihovýchodní Evropy se po válce 
postupně dostaly do područí SSSR. 
Pro Československo se tento osud 
naplnil 25. 2. 1948, kdy byla zahá-
jena totalitní vláda Komunistické 
strany Československa (KSČ), jež 
je spojená s mnoha zločiny a nezá-
konnostmi. Tyto zločiny ztělesňuje 
především Klement Gottwald, který 
byl komunistickým politikem již od 
dvacátých let. 
Dne 5. března 1953 Stalin ze-
mřel. Řada lidí komunistického 
bloku věřila ve zmírnění poměrů. 
Československo patřilo k zemím, 
kde se poměry zlepšovaly jen vel-
mi pozvolna. Stalinovo úmrtí bylo 
oplakáváno v bombastickém stylu. 
Pořádání tryzen se stalo povinnou 
samozřejmostí.
Tryzna v Kojetíně je popsána v pří-
slušné městské kronice, která je 
uložena ve Státním okresním ar-
chivu Přerov. Po označení Stalino-
va skonu za nejsmutnější událost 
března 1953 následuje odstavec, 
jenž chválí Stalinovu osobnost 
a jeho činy. Bohumír Štéger (1908 
- 1985), tehdejší kronikář, zdůraz-
ňuje povznesení pracujících celé-
ho světa a obrovskou zásluhu na 
zničení Hitlerova Německa. Sku-
tečnou pravdu o Stalinovi, jehož 
politika zavinila smrt desítek milió-
nů lidí, Štéger s největší pravděpo-
dobností vůbec neznal (stejně jako 
drtivá většina tehdejších občanů). 
Pokud přece ano, stejně by ji tehdy 
do kroniky nemohl uvést. Psát proti 
režimu nebylo pochopitelně možné 
ani v kronikách.
Následuje popis tryzny v Kojetíně. 
Uskutečnila se 9. března 1953, 
tj. v den Stalinova pohřbu. Hlavní 
náměstí zaplnilo asi 1200 pracují-
cích ze závodů a úřadů. Z balkonu 
Okresního domu promluvil Josef 
Hrabal, tajemník Okresního výbo-
ru KSČ v Kojetíně (v letech 1949 
- 1960 existoval samostatný okres 
Kojetín). Poté si shromáždění lidé 
poslechli přenos projevu Antonína 
Zápotockého (1884 - 1957), předse-
dy vlády. Po skončení tryzny zhas-
ly řecké ohně a průvod se odebral 
k hřbitovu, kde delegace položily 
k pomníku padlým rudoarmějcům 
věnce. Tím byla smuteční slavnost 
zakončena. Školáci si vyslechli roz-
hlasové smuteční projevy přímo ve 

třídách. 
Ironií dějin přišel komunistický tá-
bor v březnu 1953 i o Klementa 
Gottwalda (ročník 1896), prvního 
komunistického prezidenta ČSR 
(1948 - 1953) a vzorného Stalinova 
žáka. Zemřel 14. března 1953, brzy 
po návratu ze Stalinova moskev-
ského pohřbu.
Rovněž Gottwaldovo úmrtí je v ko-
jetínské městské kronice bombas-
ticky oplakáváno: „A ještě ani ne-
zaschl inkoust předešlého zápisu, 
a již se přihnala na naši vlast nová 
hrůza, nový zármutek: v sobotu dne 
14/3 1953, právě za sedmdesát let 
po úmrtí Karla Marxe, zemřel v je-
denáct hodin dopoledne předseda 
KSČ, zakladatel lidově-demokra-
tické Republiky československé 
a její prvý dělnický prezident, sou-
druh Klement Gottwald. Odešel 
nám, straně, všem pracujícím 
a celému národu naší země otec 
nenahraditelný, energický a moud-
rý, nesmlouvavý a laskavý, věrný 
žák Leninův a Stalinův. Pohřben 
jest v Praze na hoře Vítkově, ve 
čtvrtek dne 19. března 1953, v ten 
den byl státní smutek ve stamilio-
nových oblastech celého mírového 
tábora světa“.
Pietní vzpomínka na Gottwalda se 
v Kojetíně konala 15. března 1953 
v sokolovně. V den Gottwaldova 
pohřbu (19. března 1953) se okolo 
tří tisíc lidí shromáždilo na Gottwal-
dově náměstí (dnes Masarykovo). 
Katafalk střežily osoby z řad KSČ, 
Lidových milicí (LM), Sboru národní 
bezpečnosti (SNB) či Českosloven-
ského svazu mládeže (ČSM). Po 
projevech Svozila, místopředsedy 
Okresního národního výboru (ONV) 
Kojetín, a Josefa Hrabala, tajemní-
ka OV KSČ Kojetín, si shromáždění 
vyslechli rozhlasový přenos průbě-
hu pražského pohřbu.
Menší pozornost je úmrtí Stalina 
a Gottwalda věnována v kronice 
střední chlapecké školy (odpovídá 
dnešnímu 2. stupni základního škol-
ství). Již 6. března 1953 si učitelé 
a žáci vyslechli zprávu státního roz-
hlasu o Stalinově smrti. V den jeho 
pohřbu si poslechli smuteční tryz-
nu z Prahy. Ještě 12. března 1953 
následoval poslech rozhlasového 
projevu Gusty Fučíkové na téma 
„Čím byl J. V. Stalin Juliu Fučíkovi“. 
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O pár dní později následovaly for-
mality spojené s úmrtím Klementa 
Gottwalda. Dne 16. března 1953 
škola svolala společné žákovské 
shromáždění, na němž měl smu-
teční projev František Nakládal, zá-
stupce ředitele. Od toho dne se žáci 
a žákyně střídali ve stráži u kata-
falku, jenž v budově školy upravila 
pionýrská skupina. V den pohřbu 
„prvního dělnického“ prezidenta 
si žáci vyslechli rozhlasový projev 
ministra školství a osvěty. Poté se 
vydali na náměstí, aby se zúčastnili 
výše popsané tryzny.
Na závěr sluší dodat, že smutek 
nebyl vždy předstírán. Mnoho lidí 
opravdu Stalina či Gottwalda pova-

Z historie města Kojetína
žovalo za kladné osobnosti. Kojetín 
byl již v období tzv. první republiky 
(1918 - 1938) baštou komunistů. 
Řadu zdejších obyvatel totiž tvořili 
dělníci, jejichž sociální situace ne-
byla lehká. Koncem dvacátých let 
zde dokonce samotný Gottwald 
pronesl politický projev. Stalo se 
tak v sále Pivovaru. V období pro-
tektorátu řada zdejších komunistů 
položila život v protinacistickém od-
boji. Jistě i po roce 1948 žily v Ko-
jetíně osoby, jež z různých důvodů 
věřily v ideje komunismu. Někteří 
z místních členů KSČ mohli být 
i stalinského ražení. Hned v září 
1948 městští zastupitelé jmeno-
vali Gottwalda čestným občanem 

města Kojetína a hlavní náměstí 
pojmenovali po něm. Nejednalo se 
nicméně o žádné výjimečné kroky. 
V téže době stejně postupovala 
řada jiných měst a obcí v celé re-
publice.                           Petr Jirák,
           Státní okresní archív Přerov

Znáte příběh pexesa?
Pexeso vždy bylo a je jednou 
z mých nejoblíbenějších her. Už 
jako malý jsem s bratrem a babič-
kou často sedával u stolu s rozlo-
ženými dvaatřiceti dvojicemi obráz-
ků a dumal nad tím, kde má která 
kartička svého druhého „bratříčka“ 
do páru. I teď, když už jsem trošku 
větší, rád úplně stejně vysedávám 
u pexesa se svou manželkou a dět-
mi, a to i přesto, že nás naše nej-
mladší, šestiletá Anička, většinou 
s řádným náskokem porazí.  
Pexeso jsem vždy brával jako sou-
část mého života a nikdy mně ne-
napadlo přemýšlet nad tím, kde se 
tu vlastně tato hra vzala - bral jsem 
ji prostě jako něco, co tu vždycky 
bylo a je, stejně jako třeba Člověče 
nezlob se, šachy nebo volejbal. Je 
tomu sotva pár dní, co jsem zjistil, 
že pravda je úplně jiná - pexeso 
je docela mladá hra, vznikla u nás 
a její autor dodnes žije mezi námi!

Teď už ale hezky popořádku…
Ti pozornější z vás jistě postřehli, 
že se už čtyři roky v Kojetíně pravi-
delně koná Mistrovství Kojetína ve 
hrách Pexeso a Město - jméno. Tuto 
akci jsme se s rodinou a přáteli z ko-
jetínské katolické farnosti i sdružení 
Kroměřížská dráha rozhodli založit, 
abychom jí vyplnili zimní přestáv-
ku, po kterou se s obyvateli Kojetí-
na nemůžeme setkávat při jízdách 
zvláštních vlaků - a vlastně vůbec 

Kroměřížská dráha, o. s. informuje

Ukázka kartiček připravovaného pexesa Kroměřížské dráhy, o. s.

abychom nějak přispěli k oživení 
zimní atmosféry v našem městě. 
Protože se ale dosavadní trojice 
Mistrovství nesla vždy v podobném 
duchu, říkali jsme si, že je na čase 
akci trošku obměnit a oživit. Rozho-
dl jsem se tedy oprášit už dříve na 
jednom ze shromáždění Kroměříž-
ské dráhy vyslovenou myšlenku, že 
bychom si mohli udělat vlastní pexe-

so. Hnán tím správným zapálením 
pro věc jsem tak více než polovinu 
lednových večerů strávil u počítače 
prací s grafickým studiem, na je-
jímž konci byl hotový návrh pexesa 
s obrázky z našich vláčkových akcí 
na Moravě. Návrhy jednotlivých 
stránek pexesa jsem následně ro-
zeslal ke zkontrolování kolegům ze 
sdružení a těšil se jejich odpově-
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
di. Ty byly většinou pochvalné, ale 
mezi nimi mne hodně překvapilo 
i jedno upozornění, že pexeso je 
sice super, ale že bych si měl také 
„ošéfovat“ užití samotného názvu 
PEXESO. To prý totiž není jen tak 
ledasjaká lidová hra, ale má svého 
známého autora a samotný název 
je chráněn ochrannou známkou!
Ihned jsem se tedy pustil do „gůgle-
ní“ a opravdu jsem našel záznam 
o registraci názvu PEXESO na 
stránkách Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Zároveň jsem na soukro-
mém blogu novinářky Blanky Kova-
říkové www.bkovarikova.cz/texty/
zajimavosti/kdo-vynalezl-pexeso.
htm objevil i velmi hezky zpracova-
né povídání o panu Zdeňku Princo-
vi, autorovi hry pexeso, které Vám 
určitě doporučuji si přečíst v plném 
znění. Kontakt na pana Prince jsem 
nikde nenašel, ale stačilo oslovit 
paní novinářku a emailová adresa 
na autora pexesa byla během ně-
kolika minut k dispozici. 
Obratem jsem tedy panu Princovi 
napsal a další dva dny napjatě če-
kal, zda a co mi odpoví. Když se 
zprávička od uživatele Zdeněk Princ 
objevila v mé poště, ovládlo mně 
zvláštní napětí a vzrušení - vždyť mi 
píše člověk, evidentně vážený pán 
vysokého věku, který vymyslel hru, 
kterou má doma snad každý člověk 
v naší zemi a jistě ji hraje i mnoho 
rodin mimo naší vlast!
Rozklikl jsem zprávu a četl: „Vážený 
pane Kolmačko, vzhledem k tomu, 
že se jedná o akci pro občanské 
sdružení a pro děti, vzdávám se 
v tomto případě autorského hono-
ráře za použití názvu PEXESO pro 
vaší akci. Žádal bych vás jen, abys-
te po vyjití zaslal jeden výtisk na 
moji adresu…“.
Asi vám nemusím popisovat nadše-
ní a radost, která se mě po přečtení 
zprávy zmocnila. S panem Prin-
cem jsem si následně poslal ještě 
několik e-mailů a dověděl se, že je 
mu 77 let a princip hry pexeso ho 
napadl v temných dobách na po-
čátku 50. let, když se coby mladič-
ký elév pod vedením Mistra Maxe 
Švabinského podílel na skládání 
mozaiky Kristova křtu. K realizaci 
samotné obrázkové hry ale došlo 
až v roce 1965, kdy se pan Princ 
stal zaměstnancem tehdy nově za-

loženého vydavatelství Pressfoto.  
Námětem vůbec prvního vydaného 
pexesa byly tehdy velmi populární 
Mayovky, rok předtím totiž popr-
vé přišel do kin film o Vinnetouovi 
a Old Shaterhandovi - Poklad na 
Stříbrném jezeře.
Samotný název PEXESO byl od-
vozen z původního názvu jiné hry 
„Pekelně se soustřeď“, jejímž au-
torem byl scénárista Jaroslav Dietl 
a v době konání Libereckých vý-
stavních trhů ji za moderování Kar-
la Štědrého vysílala i televize. 
Za vymyšlení obrázkové hry do-
stával pan Princ skromný autorský 
honorář, když ale nastalo období 
normalizace, byla jeho smlouva 
s Pressfotem zpochybněna a autor 
musel všechny do té doby obdrže-
né peníze vrátit. Po tomto hořkém 

období mu v listopadu 1989 svitlo 
nové světélko naděje na nápravu 
starých křivd, a tak se pan Princ 
rozhodl zaregistrovat si na své dílo 
ochrannou známku, která je platná 
dodnes. Primárním cílem registra-
ce však pro pana Prince nebylo na 
svém nápadu zbohatnout, ale pros-
tě jen udržet v povědomí veřejnos-
ti, jak populární PEXESO vlastně 
vzniklo... 
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, by už 
mělo být naše klubové pexeso vy-
tištěno a připraveno jako dárek pro 
všechny, kdo se zúčastní v pořadí 
už 4. Mistrovství Kojetína ve hrách 
pexeso a město-jméno, na kte-
ré bych chtěl všechny bez rozdílu 
věku tímto pozvat.

Rostislav Kolmačka

Pozvánka

Občanské sdružení Kroměřížská 
dráha a Centrum sociálních služeb 
Kojetín vás všechny srdečně zvou 
na 4. Mistrovství Kojetína ve hrách 
Pexeso a Město - jméno, které se 
uskuteční v neděli 10. března 2013 
ve Víceúčelové klubovně Centra 
sociálních služeb Kojetín (vchod 
z Husovy ulice).

V čase od 14 do 15 hodin proběh-
ne turnaj ve hře Město - jméno. Kdo 
se ho budete chtít zúčastnit, přijďte 
včas, abyste nebyli bodově znevý-
hodněni!

Přibližně v 15.00 hodin proběhne 
vyhlášení a odměnění vítězů Města 
- jména a nejpozději v 15.15 hodin 

se začne hrát pexeso s předpoklá-
danou dobou trvání do 18. hodiny. 

Zúčastnit se můžete dle vlastního 
zájmu kterékoliv či obou soutěží, 
obě se vyhodnocují samostatně. 
Hlavními cenami budou - jako už 
tradičně - volné jízdenky na zvlášt-
ní vlaky, které bude na Kojetínsku 
v roce 2013 pořádat Kroměřížská 
dráha, o. s.

Lehké občerstvení pro všechny 
účastníky soutěží bude zajištěno.
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Centrum žilní chirurgie Kojetín
Co se děje s naším
tělem v průběhu
celotělové kryoterapie 

Co se děje s tělem při kryotera-
pii?
Návštěvník kryokomory  se nemu-
sí obávat, že pobyt ve vesmírném 
chladu trvá několik desítek minut až 
hodin. Léčba kryoterapií je tak rych-
lá, respektive pobyt v kryokomoře, 
že si vesmírný chlad ani neuvědo-
mí. Za to však jeho  tělo ano. V kry-
okomorách je takový  chlad, že se 
návštěvník  na chvíli ocitne jako ve 
vesmíru. Ale vskutku jen na chvíli. 
Po tomto krátkém pobytu v kryo-
komoře a rozehřátí aktivním cviče-
ním, se  cévy roztáhnou a tím dojde 
k prokrvení organismu a k rege-
neraci buněk. Z mozku se uvolňují 
endorfiny, takzvané hormony štěs-
tí, které nejen že zlepšují náladu, 
ale také tlumí bolest. Tento rychlý 
a téměř nepatrný pochod dále rea-
guje na další problémy v těle, které 
odstraňuje. A samozřejmě, jak je 
všeobecně známo, v lidském těle 
všechno souvisí se vším, takže pro-
blém za problémem je odstraňován 
tak, jako když se sype domeček 
z karet.

Jaká je teplota v kryokomoře?
Celotělová kryoterapie je metoda 
léčení, při které se využívá nízkých 
teplot ve speciální místnosti, tzv. 
kryokomoře. Teplota se  pohybuje 
od mínus 110 do minus 160 stup-
ňů Celsia. Poprvé, když byla tato 
metoda použita, bylo v kryokomoře 
dokonce minus 175 stupňů Celsia. 
Stalo se tak v Japonsku v sedmde-

sátých letech minulého století. Po-
stupem času, kdy se tato metoda 
rozšířila do celého světa, zejména 
pak Evropy, se také zdokonalila 
a dnes se již používá pouze teplot 
do mínus 160 stupňů Celsia.

Co si vzít na sebe do kryokomory?
Nejvhodnějším oděvem do kryo-
komory jsou plavky, u žen nejlépe 
jednodílné. Mimo plavky se jako 
nejvhodnější oděv a také nejčastěji 
doporučují kraťasy a tílko či tričko. 
A to jak pro ženy, tak pro muže. 
Vždy by toto oblečení mělo být 
z nesyntetických materiálů, nejlépe 
z příjemné a čisté bavlny. Stejně tak 
důležité  jsou  ponožky a rukavice. 
Ponožky rozhodně silnější, teplejší 
a rukavice nejlépe bavlněné. Vhod-
ná je i čelenka a rouška na ochranu 
úst a nosu. Před vstupem do ko-
mory si návštěvník obuje pohodlné 
dřeváky.

Jaké pocity popisují návštěvníci 
kryokomory? 
Kryokomora vypadá jako sauna, 
ale  s tím rozdílem, že se do ní 
nechodí posedět, ale zvolna pohy-
bovat. Uvnitř při teplotě mínus 130 
- 160 stupňů Celsia , se návštěvník 
zvolna prochází v kruhu  dvě až tři 
minuty, pak se protáhne, procvičí  
a rozehřeje. Po vystoupení z kry-
okomory dojde k tzv.  reaktivní hy-
peremii - zčervenání kůže a pocitů 
příjemného tepla. Toto po několika 
minutách odezní.
Každý, kdo kryoterapii absolvoval, 
hovoří o uvolnění pohybové sousta-
vy a zvláště o obrovském přísunu 
pozitivní energie. Mnozí návštěvníci 
popisují pocity náhlého a příjemné-
ho vybuzení tělesné a duševní síly.
Návštěvníci nepociťují bolest 
z chladu, jak běžně při pobytu 
v mrazech bývá. Krátký pobyt a vel-
mi nízká teplota způsobí to, že nej-
dříve chlad, respektive mráz zasáh-
ne povrchové nervy a kožní nervo-
vou soustavu, takže je pocit chladu 
prakticky okamžitě utlumen. Přitom 
teplota kůže klesá pouze o několik 
málo stupňů a vnitřní teplota orga-
nismu zůstává stále stejná.

Pro koho je kryoterapie vhodná?
Nejčastěji se doporučuje  kryotera-
pie pro osoby s veškerými problémy 

pohybové soustavy a s nimi spoje-
nými nemocemi. Ti, co kryokomoru 
pravidelně navštěvují, pozorují také 
zlepšení stavu jejich chronických 
onemocnění, ale i mnohonásobný 
úbytek problémů při akutním one-
mocnění. Kryoterapie se také do-
poručuje při léčení pooperačních 
stavů, avšak vždy je nutné konkrét-
ní případ individuálně konzultovat 
s ošetřujícím lékařem. 
Stejná situace platí i v případě chro-
nického či akutního onemocnění. 
Pokud nejde tedy o běžné nachla-
zení, měla by předcházet vždy před 
návštěvou kryokomory konzultace 
s lékařem. Není třeba mít strach, že 
by mohl  pobyt v kryokomoře škodli-
vý,  lékař obvykle kryoterapii schválí 
či i sám doporučí. Avšak pro vylou-
čení případných obtíží je nutné toto 
nepsané pravidlo dodržovat.
Kryokomora je skvělá pro sportov-
ce a osoby, jež denně zatěžují své 
tělo fyzicky. Za normálních okol-
ností totiž využíváme pouze malou 
část našich energetických možnos-
tí. Ostatní jsou uloženy hluboko 
v organismu. Návštěva kryokomory, 
zejména ta pravidelná, může tyto 
síly jakoby probudit a uvolnit více, 
tudíž má jedinec najednou větší 
možnosti a dosahuje mnohdy i lep-
ších sportovních výkonů.

Pro koho kryoterapie není vhod-
ná?
Pro představu, pobyt v kryokomoře 
zatíží návštěvníka  stejně tak, jako 
rychlejší chůze po rovině. Takže se 
nejedná o nic příliš namáhavého. 
V každém případě by jsou ale sku-
piny nemocných, pro které není 
celková kryoterapie vhodná. Jsou 
to především pacienti  s neléče-
ným nebo stále vysokým krevním 
tlakem (tím se myslí tlak 160 na 
110 a vyšší). Kryokomoru by také 
měli vynechat pacienti  s vážným 
a akutním onemocněním srdce či 
krevního oběhu, anebo ti, kteří toto 
onemocnění prodělali v uplynulých 
šesti měsících. U jiných vážných 
onemocněních a to jako akutních, 
tak těch chronických je  vždy před 
vstupem do komory nutná konzul-
tace s ošetřujícím lékařem.
Do kryokomory by také neměli vstu-
povat lidé trpící klaustrofobií, tedy 
panického strachu z malých, uza-
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vřených prostor a lidé s alergií na 
chlad. Zákaz vstupu do kryokomory 
je také pro osoby v alkoholovém či 
dokonce v drogovém opojení.

Kdo by měl  být pravidelným ná-
vštěvníkem kryokomory?
Pravidelnými návštěvníky kryoko-
mory  a celkové kryoterapie by měli 
být    sportovci, určitě pak vrcho-
loví sportovci, dále všichni fyzicky 
namáhavě  pracující a pak také ti, 
u kterých je psychická zátěž a stres 
nedílnou  součástí jejich náplně 
práce. 
Do kryokomory by určitě měli najít 
cestu pacienti s bolestivými klouby 
a bolestmi pohybové soustavy. Bylo 
již opakovaně a jednoznačně pro-
kázáno, že celková kryoterapie po-
máhá v léčbě  bolestí zad, kloubů, 
páteře, zmírňuje a postupně zcela 
odstraňuje otoky. Během pobytu 
v komoře jsou tišeny bolesti a uvol-
ňuje se svalovina. Tento efekt vydr-
ží 2 - 4 hodiny. V této době by měly 
následovat různé ošetřovací meto-
dy a pohybové aktivity. Pro dlouho-
dobý efekt terapie doporučujeme 
10 - 30 chladových expozic. 
Kosmický mráz v kryokomoře si 
také skvěle poradí s chronickým 
únavovým syndromem, i s oslabe-
nou imunitou a jinými chronickými 
chorobami. Kryoterapie je třeba 
skvělá při léčení astmatu či jiných 
chronických dýchacích chorobách, 
obtížích, také bojuje se sennou rý-
mou. Poradí si i se záněty, kožním 
onemocněním a to jak ekzémy, lu-
penkou, akné, tak dokonce i s ce-
lulitidou. Extrémní chlad také ome-
zuje viditelnost jizev po úrazech 
a vůbec zlepšuje kvalitu pokožky 
a lidské kůže.

Celotělová kryoterapie je známá 
i jako léčitel nemocí psychického 
rázu. Samozřejmě na prvním místě 
jsou deprese, dále migréna, řadí se 
sem i roztroušená skleróza a neuro-
dermitida. Poslední průzkumy vlivu 
celkové kryoterapie na lidský orga-
nismus ukázaly, že chlad v kryoko-
moře při pravidelných návštěvách 
pozitivně působí i při léčbě obezity 
a redukci nadváhy. 
Těhotným ženám od druhého měsí-
ce těhotenství se návštěva kryoko-
mory nedoporučuje.

Centrum žilní chirurgie Kojetín
Jaká jsou doporučení - indikace 
- celotělové kryoterapie?
1. Chronická zánětlivá revmatická 
onemocnění s hlavní manifestací 
na kloubech (revmatoidní artritida, 
morbus Bechtěrew).
2. Artrozy velkých a malých kloubů, 
polyartrozy.
3. Rehabilitace po operacích vel-
kých kloubů a páteře, postoperativ-
ní otoky.
4. Vertebrogenní syndrom (disko-
patie, lumbago, ischiad.sy, stavy 
před a po operaci).
5. Tendopatie (tenisový loket, zánět 
Achillovy šlachy, bolesti paty).
6. Chronické bolestivé stavy, pri-
mární bolesti hlavy.
7. Fibromyalgie.
8. Porucha regulace sval. tonu 
- spasticita, dětská mozková obrna, 
svalové přepětí, ztuhnutí.
9. Tupé trauma kloubů a svalů.
10. Roztroušená skleroza.
11. Lupenka s nebo bez kloubních 
projevů.
12. Atopická dermatitida, neuroder-
matitida. 
13. Astma bronchiale, spastická 
bronchitida, alergická rhinitida.
14. Svalový únavový syndrom.
15. Poruchy rovnováhy, svalové ko-
ordinace.
16. Poruchy centrální aktivity (cen-
trální únavový syndrom, burn-out-
syndrom, depresivní stavy, boles-
tivě podmíněné chronické poruchy 
spánku).
17. Všeobecně psychofyzické stavy 
snížené výkonnosti.
18. Poruchy imunity vyvolané ex-
trémními svalovými nároky, popř.
stresově podmíněné funkční poru-
chy imunitního systému.
19. Primární hypotonické poruchy 
oběhového systému.
20. Celulitida.

Jaká jsou důrazná nedoporučení 
- kontraindikace - celotělové kry-
oterapie ?
Absolutní kontraindikace
1. Nestabilní hypertenze (TK dlou-
hodobě nad 160/110 mmHg).
2. Srdeční infarkt, vstup do komory 
nejdříve po půl roce od prodělání 
infarktu.
3. Dekompenzované onemocnění 
srdečního a oběhového systému.
4. Nestabilní angina pectoris.

5. Kardiostimulátor.
6. Periferní poruchy prokrvení (sta-
dium II a IV).
7. Stav po venosní tromboze, trom-
boflebitida hlubokého žilního systé-
mu.
8. Akutní onemocnění dýchacího 
systému.
9. Akutní onemocnění močového 
systému a ledvin.
10. Těžká anemie.
11. Alergie na chlad.
12. Onkologická onemocnění.
13. Záchvatovitá onemocnění.
14. Bakteriální a virová infekce 
kůže.
Relativní kontraindikace
1. Poruchy srdečního rytmu.
2. Chlopenní vady.
3. Stavy po srdečních operacích.
4. Ischemická choroba srdeční.
5. Raynauldův syndrom.
6. Polyneuropatie.
7. Těhotenství (od 2 měsíce).
8. Vaskulitidy.
9. Klaustrofobie.
V některých centrech pokládají za 
relativní kontraindikaci věk nad 75 
let, kardiostimulátor, hypofunkci ští-
tné žlázy a hyperhidrosis.
Vedlejší účinky celotělové chladové 
terapie
• Lokální omrzliny (nejčastěji v pod-
paždí - rychlejší výdej tepla).
• Bolesti hlavy.
• Lehký vzestup arteriálního tlaku.
• Pohybová dysbalance (při předáv-
kování terapie - u spastické svalo-
viny může dojít k jejímu velkému 
uvolnění a zároveň k silnější aktivi-
zaci antagonistických svalů).
• Dušnost, pocit závratě.
• Alergie na chlad (svědění, otoky).

Současný způsob života s omeze-
ním pravidelného pohybu, s nárůs-
tem stresových situací, s výskytem 
civilizačních chorob doprováze-
ných  degenerativními změnami na 
pohybovém aparátu vede k zájmu 
a poptávce  po nových zdraví pro-
spěšných metodách, které vedou 
k odstranění anebo aspoň ke zmír-
nění těchto potíží.  Metoda celotělové 
kryoterapie tyto požadavky splňuje.
Je to metoda účinná, nepoškozující 
pacienta a působící velmi pozitivně  
jak na tělesnou schránku pacientka  
tak i na jeho psychiku.

Pavel Matoušek
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Mateřská škola Kojetín
Únor v Mateřské škole 
Kojetín
Koncem dlouhé zimy se už sice 
každý těší na jaro, ale my jsme za-
tím neměli ani čas o tom moc pře-
mýšlet.
Hned 5. únor 2013 byl pro děti 
z předškolních tříd velkým zážit-
kem. Zúčastnily se sportovního 
dopoledne v tělocvičně na Základ-
ní škole Svat. Čecha pod názvem 
„Zimní olympiáda“. Vedoucí škol-
ní družiny Alice Stonová všech-
ny přítomné přivítala a seznámila 
s programem. Děti dostaly kartičky 
a svoji zdatnost prokazovaly v růz-
ných disciplínách: házení kroužků 
na cíl, skákání na rehabilitačním 
míči, střelba do plechovek… Na 
stanovištích dětem ochotně pomá-
hali žáci školy, za splnění úkolu do-
staly do svých kartiček tiskátka a na 
závěr všechny děti byly odměněny 
diplomem. Ve škole se nám líbilo 
a poděkování patří všem, kteří se 
na programu pro nás podíleli.
Ve dnech 12. a 14. února 2013 
navštívila nejstarší třídy Marie Ry-
šavá z Městské knihovny MěKS 
Kojetín a přichystala si besedu 
s názvem „Chumelení“. Děti si 
rády poslechly zimní příběh „Stří-
hání ušima“, „Proč byla zajíčkovi 
zima“ a povídku „Hurá do školky“. 
Na závěr děti řešily hádanky o zimě. 

Za tuto návštěvu srdečně děkujeme 
a už teď se těšíme na další!
V obou mateřských školách jsme 
opět přivítali „Kašpárka“ s maňás-
kovou pohádkou, kterou zahrály 
dětem učitelky. V úterý 26. února 
2013 za námi také přijelo maňásko-
vé divadlo z Olomouce s pohádko-
vým představením „Perníková cha-
loupka“. Byla to klasická pohádka, 
kde nesměl chybět Jeníček, Mařen-
ka ani ježibaba.
Všichni se ale asi nejvíc těšili na po-
slední únorový den, kdy proběhl na 
obou MŠ již tradiční karneval. Děti 
si za pomoci učitelek vyzdobily třídy, 
nastrojily se do svých připravených 
masek a karneval mohl vypuknout. 
Po úvodním reji všech masek byly 
v každé třídě připraveny zábavné 
soutěže. Na závěr byl každý malý 
účastník karnevalu odměněn diplo-
mem a sladkou dobrůtkou.
A co nás čeká v březnu? Navštíví-
me sál Sokolovny Kojetín, kde děti 
zhlédnou pohádku v rámci „Divadel-

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ MŠ KOJETÍN

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

naší mateřské školy
budou dveře otevřeny

ve čtvrtek 21. března 2013
od 9 do 15 hodin

V 10 hodin mohou všichni
návštěvníci zhlédnout

v obou budovách mateřské školy
MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO.

V MŠ Hanusíkova ulice
ve třídě „Pastelek“

bude také připravena
VÝTVARNÁ DÍLNA,

kde si děti za pomoci svých rodičů
mohou vyrobit malý dárek.
Těší se děti a paní učitelky.

Jste srdečně zváni!

ního Kojetína 2013“. Připravujeme 
také „Den otevřených dveří“, kte-
rý se bude konat 21. března 2013 
v obou budovách mateřské školy. 
Zápis do Mateřské školy Kojetín se 
bude konat 28. března 2013 v bu-
dově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10.
„Březen - za kamna vlezem!“ - říká 
notoricky známé přísloví. Ale my 
už doufáme, že se s námi zima po-
malu rozloučí a konečně se o slovo 
přihlásí jaro. Takže všem čtenářům 
přejeme slunečné první jarní dny.

vedení MŠ Kojetín

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
PRO ŠKOLNÍ ROK

2013/2014
se bude konat

ve čtvrtek 28. března 2013 od 10 do 15 hodin
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10

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

Zápis je pro děti, které nastoupí do MŠ od září 2013.

Mateřská škola Kojetín nabízí:
Školní vzdělávací program „Hrou a pohybem ke zdraví“,

jež je zaměřen na fyzický, psychický a osobnostní rozvoj všech dětí
v souladu se zdravým životním stylem.

Škola dále nabízí:
• saunování a rehabilitační cvičení • předplavecký výcvik •

• rozšířenou TV a vycházky do přírody •
• tvořivé práce v keramické dílně • výuku anglického jazyka •

• kulturní pořady • dopravní výchovu na dopravním hřišti atd. •
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Čím budu
Konec února je každoročně ter-
mínem, kdy naši nejstarší žáci i 
někteří žáci pátých tříd odevzdá-
vají přihlášky na střední školy. 
Samotný výběr je záležitostí, kte-
rá mnohdy ovlivní život člověka 
na dlouhou dobu. Rozhodnout se 
v patnácti není jednoduché, na-
tož v jedenácti, při přechodu na 
víceleté gymnázium. Více je však 
těch zkušenějších. Díky situaci, 
která není v tomto směru optimál-
ní, jsme se rozhodli podat žádost 
o financování projektu zaměře-
ného na podporu volby povolání 
technických a přírodovědných obo-
rů. V přípravné fázi jsme oslovili 
řadu firem z blízkého i vzdáleněj-
šího okolí (do okruhu cca 60 km) 
a navázali kontakty, které můžeme, 
v případě realizace projektu, využít 
pro zajištění zajímavých exkurzí 
i dalších společných aktivit. Větši-
na našich partnerů je připravena 

s námi spolupracovat i v případě, 
že se projekt nepodaří finančně za-
jistit z evropských zdrojů, a umožní 
nám tak našim žákům představit 
možnosti jejich budoucího uplat-
nění v životě. Návštěvy ve firmách 
budeme připravovat pro 6. - 8. třídy 
v rámci výuky příslušných předmě-
tů. Mezi úkoly v hodinách se objeví 
i řada zadání, které budou vychá-
zet přímo z praktických příkladů 
z provozu. Žáci budou mít šanci si 
porovnat vlastní představy o náplni 
i uplatnění v různých oborech 
s realitou a vytvořit si tak vlastní 
představu o budoucím zaměření. 
Je lépe jednou vidět, než stokrát 
slyšet.
Prvním testem možností byla ná-
vštěva vyučujících v Moravském 
lihovaru, který bude příští rok slavit 
100 let výroby. Díky vstřícnosti ve-
dení firmy jsme tak získali možnost 
si prozkoumat „terén“ a ujasnit si 
konkrétní podobu budoucích ex-
kurzí našich žáků. Vlastní exkurze 

byla zajímavá a pro mnohé místní 
i překvapivá, rádi bychom touto 
cestou poděkovali vedení firmy, 
A. Špatinovi, i našemu průvodci, 
panu Zdražilovi za možnost návště-
vy firemních provozů.
Těšíme se na další užitečnou spo-
lupráci.                        vedení školy

Zapsali jsme nové žáky
Začátkem února, přesně 7. a 8., se 
uskutečnila v naší škole význam-
ná událost každého školního roku 
- zápis do budoucích prvních tříd. 
Už měsíc dopředu se dolaďovaly 
detaily celé akce, která výrazným 
způsobem ovlivňuje další vývoj 
školy. Učitelky z 1. stupně si připra-
vovaly pomůcky i nezbytné doku-
menty, upřesňovaly si vlastní postu-
py při samotném zápisu. Do zápisu 
se také zapojili i žáci ostatních tříd 
- většinou výrobou upomínkových 
drobností pro budoucí prvňáčky 
nebo přímou pomocí ve dnech zá-
pisu. Tady patří velké poděkování 
našim žákyním devátých tříd, které 
zvládly servisní podporu s přehle-
dem. 
Jak to dopadlo? Podařilo se nám 
zapsat tolik nových žáků, že bude-

me v novém školním roce otevírat 
tři první třídy. Za zápisem je skryté 
nesmírné úsilí o maximální pod-
poru dalšího úspěšného rozvoje 
dítěte. Není jednoduché v relativně 
krátké době ověřit školní zralost dí-
těte, aby přechod na základní školu 
byl hladký, bez větších problémů. 
Naše vyučující dovedou kvalifiko-
vaně rodičům poradit a odpovědět 
na případné dotazy.
Chtěli bychom tímto upřímně po-
děkovat našim kolegyním, které 

pečlivě připravily veškeré zázemí,  
zajistily i veškeré aktivity přímo na 
zápisu a zasloužily se tak o jeho 
hladký a bezproblémový průběh. 
Díky patří i všem rodičům, kteří 
přišli na naši školu k zápisu. Počet 
zájemců je malou vizitkou ohla-
su práce všech vyučujících, ale 
i ostatních pracovníků naší ško-
ly. Přejeme jim tak do další práce 
hodně zdraví a potřebnou energii.

vedení školy

JEDETE LyŽOVAT?
 

POTřEBUJETE PůJČIT
LyŽAřSKOU

NEBO SNOwBOARDOVOU
VÝSTROJ?

SRPŠ při Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83 půjčuje lyžařskou 

i snowboardovou výstroj
všem zájemcům. 

Cena za komplet
 je od 50 do 80 Kč za den.

Bližší informace získáte 
na telefonním čísle: 731 483 561

nebo webu školy
www.zskojetin.cz  
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Turnaj ve stolním
tenisu
Dne 6. února 2013 proběhl na naší 
škole turnaj ve stolním tenisu or-
ganizovaný školní družinou. Účast 
byla hojná a nálada, jako vždy 
skvělá. Ve velice silné konkurenci 
dopadlo pořadí soutěžících takto:  
1. místo - Miroslav Pompa a Martin 
Mišalko
2. místo - Julius Baláž a Roman 
Ondič
3. místo - Gřešek Ochocki a Domi-
nik Rajz

Děkuji všem účastníkům turnaje. 
Alice Stonová

Soutěž Mladý
Démosthenes
Již druhým rokem se naše škola 
přihlásila do řečnické soutěže Mla-
dý Démosthenes.
Při ní žáci mají možnost porovnat 
své rétorické umění. Na počátku 
prosince se uskutečnila školní kola, 
v tom našem vyhrála žákyně osmé 
třídy Aneta Pompová. Ta postoupila 
do regionálního kola, jež se konalo 
23. ledna 2013 v Olomouci. V os-
tré konkurenci v něm Aneta obsa-
dila po vynikajícím výkonu krásné 
3. místo. 
Odměnou jí byl diplom a triko s lo-
gem soutěže.            Pavel Navrátil

Česká školní inspekce
na naší škole 

Ve dnech 5.  - 7. února 2013 na-
vštívil pětičlenný tým České školní 
inspekce ZŠ Svatopluka Čecha, in-
spektoři hodnotili a kontrolovali vý-
sledky výchovně vzdělávací práce 

za poslední tři roky. Ke kontrole bylo 
připraveno kolem 200 dokumentů.
Velmi pozitivně byl hodnocen vztah 
vyučujících k žákům, individuál-
ní přístup k žákům, rovný přístup 
ke vzdělání, realizace inkluzivního 
vzdělávání, zapojení školy do růz-
ných projektů, které zkvalitňují vý-
chovně vzdělávací aktivity, nabídka 

volnočasových aktivit. Na velmi vy-
soké úrovni byla hodnocena činnost 
přípravné třídy.
I náš školní vzdělávací program se 
inspekci líbil.
Vzájemná spolupráce probíhala 
v příjemné pracovní atmosféře.

Olga Odehnalová, ředitelka školy

Přípravná třída
Vážení rodiče, 
od září nového školního roku oteví-
ráme přípravnou třídu pro děti s od-
loženou školní docházkou, ale také 
pro děti předškolního věku, které 
půjdou k zápisu do prvních tříd až 
v příštím školním roce.
Naše zkušenosti a výsledky nás 
opravňují k vřelému doporučení 
přípravné třídy pro Vaši ratolest. 
Získá zde  základy  vědomostí, do-

vedností a návyků potřebných pro 
úspěšný vstup do ZŠ. V příprav-
né třídě je nízký počet dětí, výuka  
probíhá převážně hravou formou 
v kratších intervalech. Třída je vy-
bavena množstvím pomůcek. Vaše 
dítě tak má možnost naučit se cí-
levědomé, řízené činnosti, pomalou 
a nenásilnou, pozvolnou a zajíma-
vou formou.
Děti přípravné třídy se účastní běž-
ného života školy, jako jsou návště-
vy kulturních akcí, sportovní sou-

těže, výtvarné soutěže, výstavky 
a besídky.
Výhodou pro Vás rodiče je bezplat-
nost výuky. Vaše dítě obdrží zdar-
ma různé pomůcky a potřeby. 
Možnost pobytu v naší školní dru-
žině v ranním i odpoledním čase je 
samozřejmostí.
V případě zájmu nás kdykoli na-
vštivte.
E-mail: reditelka@zssvcecha.koje-
tin.cz
Telefon: 581 762 032

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
ZÁKLADNÍ ŠKOLy

KOJETÍN
SVATOPLUKA ČECHA  586

ZÁPIS
DO PŘÍPRAVNÉ

TŘÍDY
se bude konat

11. - 15. března 2013 

Můžete nás navštívít
od 8 do 14 hodin.
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Gymnázium Kojetín
Zpět do druhé světové
války

Dvakrát jsme pootevřeli dveře, aby 
se studenti gymnázia podívali do 
historie. Vrátili jsme se zpět do 30. 
a 40. let minulého století, a to s pa-
nem Františkem Rieglem. Nechali 
jsme si vyprávět a dokumentovat 
téma, které zaujalo studenty už na 
podzim, poté co navštívili Osvě-
tim a Březinku. František Riegl obě 
své přednášky o koncentračních 
táborech (zaměřené na Dachau, 
Mauthausen a Osvětim) doplnil 
bohatým obrazovým materiálem 
a videomateriálem. Byl na místech, 
o kterých nám vyprávěl, účastnil se 

zde památečních výročních setkání 
a zprostředkoval pro nás rozhovory 
s veterány války a s lidmi, kteří zde 
buď byli vězněni nebo v táborech 
zemřeli jejich blízcí. Ať už to byli Ru-
sové, Češi, Španělé či Poláci. Vzpo-
mněli jsme také na kojetínské oby-
vatele, kteří se domů už nevrátili.
Nic z toho, co se událo během pro-

tektorátu a války, tak neodhaluje 
zrůdnost nacismu, jako právě kon-
centrační tábory. Statisíce občanů 
okupovaných zemí v nich umíraly 
vyčerpáním, hladem, týráním, ná-
sledkem pseudolékařských pokusů 
či nesmyslné práce nebo byly  rov-
nou „vypraveny na smrt“ do táborů 
vyhlazovacích.                         M.D.

Úspěch Lukáše Knoba
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy České republiky spolu 
s Jednotou českých matematiků 
a fyziků pořádají ve školním roce 
2012 - 2013 již 54.  ročník soutěže Fy-
zikální olympiáda. Jejím cílem je zís-
kat  talentované studenty pro hlubší 
studium fyziky a technických oborů 
a zároveň jim dát příležitost k tomu, 
aby mohli ukázat, jaké jsou jejich 
vědomosti z fyziky a jak je dovedou 
používat při řešení úloh i v praxi. 
Soutěž je dobrovolná. Pro studen-
ty středních škol jsou vypsány čty-

ři kategorie: A pro 4. ročník, B pro 
3. ročník, C pro 2. ročník a D pro 
1. ročník. Všechny kategorie mají 
domácí a krajské kolo. Kategorie 
A navíc vrcholí kolem celostátním.
V pátek 25. ledna 2013 proběhlo 
v krajích druhé kolo Fyzikální olym-
piády kategorie A, do kterého po-
stoupili úspěšní řešitelé kola domá-
cího.
Soutěžící řešili čtyři teoretické úlo-
hy, na které byl časový limit čtyři 
hodiny čistého času. 
Gymnázium v Kojetíně reprezen-
toval v krajském kole kategorie 
A v Olomouci student septimy Lu-

káš Knob, který ročníkem sice patří 
do kategorie B, ale díky svým vě-
domostem s přehledem řeší úlohy 
kategorie nejvyšší. 
Lukáš Knob zvítězil v krajském kole 
Fyzikální olympiády kategorie A nad 
ostatními sedmi soutěžícími s cel-
kem 29 body a 72,5% úspěšností 
při řešení úloh, přičemž průměrnou 
úspěšnost této skupiny zúčastně-
ných překročil o 36,1%.
Lukáši, děkujeme za skvělou repre-
zentaci Gymnázia v Kojetíně a pře-
jeme hodně úspěchů v celostátním 
kole!

Jana Krejčířová

Rozhovor
s Klárou Ligurskou
Klára je studentkou sedmého 
ročníku, věnuje se přednesu 
uměleckého textu, ráda zpívá 
a reprezentuje školu. Položili 
jsme jí několik otázek.

Co ti dává přednes textů?
Recitace je pro mě třeba jednou 
z forem relaxace. Někdo se jde od-

reagovat na basketbal, jiný na horo-
lezeckou stěnu, já se bavím takhle.

Jakých úspěchů jsi zatím dosáhla?
V recitačních soutěžích se mi něko-
likrát podařilo umístit na předních 
pozicích v okresním a krajském 
kole, dostat se do kola celostátního 
ale není nic snadného, zvlášť po-
kud jste dívka a ne chlapec. Kromě 
recitačních soutěží jsem už třikrát 
postoupila z prvního místa v regio-
nálním kole řečnické soutěže Mladý 
Demosthenes. Mimo to jsem získa-
la několik ocenění i v autorských 
soutěžích.

Čemu dalšímu ses v tomhle obo-
ru věnovala?
Pomáhala jsem třeba při uvádění 
divadel v rámci Divadelního Ko-
jetína 2012, vystupuji na školních 
akademiích. Rozvoji rétorických 
a komunikačních schopností se 

věnuji také prostřednictvím deba-
tování, kde jednak sama soutěžím, 
lektoruji, tedy "učím" debatování, 
ale také spoluorganizuji některé 
debatní akce, např. mezinárodní 
Heart of Europe Debating Tourna-
ment, který se bude konat 1. - 6. 
srpna 2013 na PřF UP  v Olomouci. 
Kdo by měl třeba zájem a chuť, roz-
hodně se může zúčastnit jako sou-
těžící nebo divák.

Jaký byl tvůj poslední největší 
úspěch?
Dne 6. února jsme s Lenkou Gar-
davskou ze sexty reprezentovaly 
školu v okresním kole přednesu 
textů a postoupily jsme obě, každá 
ve své kategorii, do krajského kola 
recitační soutěže s dlouholetou tra-
dicí Wolkerův Prostějov. Tak nám 
22. března 2013 můžete držet palce.

Děkujeme za rozhovor a oběma 
přejeme úspěch.                  M. M.
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DDM Kojetín informuje
Lyžařské výlety Kouty 
nad Desnou   
I v únoru jsme pořádali lyžařské 
zájezdy do Koutů nad Desnou do 
Ski areálu Kareš. Děti, které s námi 
jezdí pravidelně, udělaly velké po-
kroky. Naposledy vyrážíme na jed-
nodenní lyžařský zájezd 2. března, 
kde si všichni účastníci poměří své 
síly v závodech ve slalomu.      -az-

Týdenní  lyžovačka
Týdenní lyžovačku s výukou lyžo-
vání a snowboardingu jsme s dětmi 
prožili v Koutech nad Desnou ve 
dnech 9. - 16. února 2013. 
Na tradiční lyžovačku jely děti 
z DDM Kojetín a DDM Orion Něm-
čice nad Hanou.
Během týdne se děti zdokonalovaly 
v lyžování a snowboardingu a pro-
běhla i celotýdenní hra a karneval 
na sněhu. Týden se povedl díky 
skvělému týmu a sněhové nadílce.

Příměstský tábor
Letošní zimní příměstský tábor 
se nesl v duchu „Letem - zimním 
světem“ a proběhl v týdnu jarních 
prázdnin od 18. - 22. února 2013.
Každý den prožívali účastníci od 
čtyř do čtrnácti let mnoho zážitků. 
V pondělí jsme si pod vedením Mar-
tiny Hlavinkové vyrobili korálkové 
náramky a magnetky ve tvaru zví-
řátek. V úterý jsme se pěkně vyřá-
dili na lyžích a mnoho legrace jsme 
si užili na hezky upravené bobové 
a sáňkařské dráze na Rusavě. Stře-
da vyzvala na pomoc všechny děti, 
které mají rády tajemství a záhady.  
Bylo třeba vypátrat známou osob-
nost Města Kojetína. Detektivní hry 
se zúčastnilo přes dvacet dětí, kte-

ré hledaly, luštily, pátraly, odlévaly 
stopy... a společnými silami nako-
nec osobnost akademické malířky 
odhalily. Zimní olympijské hry nás 
čekaly ve čtvrtek - virtuální sjezdy 
na lyžích, člunech, ale i týmové 
soutěžní disciplíny v přírodě všem 
ukázaly, jak je důležité přátelství, 
smysl pro fair play a vzájemná po-
moc. Na přání dětí jsme na „domeč-
ku“ ze čtvrtka na pátek přenocovali.  
Pro některé to bylo první přespání 
mimo domov a odměnou jim bylo, 
že to dokonale zvládli.  Náš týdenní 
„let“ zimním světem jsme  ukončili  
celodenním  výletem do rodinného 
zábavného parku Galaxie Zlín a ná-
vštěvou výstavy pohádkových kos-
týmů v zámku v Napajedlích.

-mb-

Zimní procházka
za zvířátky 
Na volný den o pololetních prázd-
ninách jsme naplánovali procházku 
do přírody. Došli jsme až k Sifonu 
a cestou jsme nechávali krmení pro 
zvířátka. V loděnici si děti opekly 
špekáčky. Zima sice v páteční den 
ustoupila, ale za to nám celou cestu 
svítilo sluníčko.                         -az-
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DDM Kojetín informuje

Léto s Domečkem
29. 6. - 6. 7.2013
Rybářský tábor

Pálava

8. 7. - 12. 7. 2013
„ Pohádkové prázdniny“

příměstský tábor  

14. 7. -  26. 7. 2013
„Nejdecká akademie“

letní pobytový tábor - Nejdek 

29. 7. - 2. 8. 2013
Příměstský tábor

4. 8. - 10. 8. 2013
„Smím prosit“

taneční pobytový tábor  

19. 8. - 23. 8. 2013
„Pod pirátskou vlajkou“

příměstský tábor

25. 8. - 30. 8. 2013
„Soptík a jeho lumpárny“

pobytový tábor pro mladé hasiče
Týn nad Bečvou

Bližší informace
o všech připravovaných akcích: 

DDM Kojetín
Svatopluka Čecha 586,

telefon: 581 762 498

1. března 2013
Páteční podvečery

s keramikou
zahajujeme kurz

pro mládež a dospělé
Přijďte si vyrobit jarní
a velikonoční dekoraci

z keramické hlíny
a příjemně prožít čas

od 17 do 18 hodin
v keramické dílně DDM Kojetín

2. března 2013
Karneval na sněhu

jednodenní sobotní výlet spojený 
s lyžováním a snowboardingem          

v Koutech nad Desnou

9. března 2013
Patchwork

tentokrát zaměřený
na velikonoční dekorace

od 8 do 12 hodin na DDM
přihlásit se můžete
do 6. března 2013

13. března 2013
Dopolední tvořivý program

pro rodiče s dětmi
od 9.30 do 11 hodin, DDM Kojetín

23. března 2013
Hanácká písnička

okresní kolo soutěže
lidových zpěváků do 15 let

28. března 2013
Velikonoční cyklovýlet

29. března 2013
Jarní dětský ples
v sále VIC Kojetín

28. června - 7. července 2013
 Itálie - Gargáno

(Villaggio San Pablo)
letní zahraniční pobyt

pro rodiče s dětmi 

COOL herna
zábava, legrace, setkání

s kamarády.
Možno využít X-box, karaoke
a zahrát si nové deskové hry.

Přijďte se za námi podívat
a vyzkoušet si nové hry.

Klubovna v 1. patře otevřena:
Po: 17.00 - 18.00 hodin
Út: 17.30 - 19.00 hodin
St: 16.30 - 19.00 hodin
Čt: 17.00 - 19.00 hodin
Pá: 14.00 - 17.00 hodin

Čtvrteční dopoledne ve Školičce
Čtvrteční dopoledne

je vyhrazeno v klubovně
„Školička“ pro maminky s dětmi.
Rodiče mohou od 9 do 12 hodin 

využít vybavených prostor
ke hrám se svými dětmi.

Připravujeme...

Březen - měsíc čtenářů
Opět tady máme měsíc březen, kte-
rý byl vyhlášen Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků - SKIP 
jako „Březen - měsíc čtenářů“. 
Zkusme se tedy jako čtenáři za-
myslet nad tím, co všechno pro nás 
četba, kniha a knihovna znamená. 
Je tím „pramenem krásy, zábavy 
a poznání?“ V anketě Městské 
knihovny v Praze byla před časem 
oslovena na toto téma řada zná-
mých osobností, zde jsou některé 
jejich velmi výstižné odpovědi:
Na otázku „Co pro vás znamená 
knihovna?“ odpovídají:
- Obvodní ústav duševní kondice 
(Jindřiška Smetanová)
- Nekonečný inspirovat (Markéta 
Zinnerová)

Městská knihovna MěKS Kojetín
- Oáza klidu a soustředění. Ostrov 
pokladů. Ráj duše (Rudolf Zahrad-
ník)
- Manuál pro život (Hana Slámová)
- Labyrint a naleziště (Antonín Při-
dal)
- Vzbuzuje ve mně úctu k vědění 
(Viktor Preiss)
- Zdrojem všeho, co je třeba pro du-
cha (Jaroslava Moserová)
- Místo ke studiu (Ivana Kučerová)
- Nezbytnou první i poslední pomoc 
(Jana Klusáková)
- Studnice poznání: je to škola, kte-
rou si vybíráme sami (Eva Hudeč-
ková)
- Věrná průvodkyně na cestě za se-
bevzděláním (Jiří Hubač)
- Knihovny jsou základem vzděla-
nosti v zemi (Ivan Klíma)

(vybráno z časopisu Čtenář)

Připravované akce
na měsíc březen

Vyhlášení
„Čtenáře roku 2012 do 15 let“

Besedy se spisovatelkou
Marcellou Dostálovou
„Kouzelné pohádky
pro zvědavé děti“

pro 2. třídy základních škol

Lekce informační výchovy
pro 3. třídy základních škol

„Strašibraši“
besedy pro mladší oddělení MŠ

v rámci celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“
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Kam za kulturou

Premiéra komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Antonín Procházka:
JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE

pátek 12. dubna 2013 - 19 hodin
v režii Jiřího Kašíka z Kroměříže

Účinkují: členové Hanácké scény Kojetín a hosté

Komedie „Ještě jednou, profesore“ patří k nejlepším
a nejhranějším hrám Antonína Procházky.

 Líčí osud vysokoškolského profesora, který utíká
před vyhořelým manželstvím a okolním světem,
jehož moderním způsobům nerozumí, do světa

své milované literatury. Obrat ale nastane ve chvíli,
kdy neodolá nabídce přesunout se pomocí technického 

experimentu do historické epochy svého oblíbeného
románu „Vojna a mír“. Vděčný motiv současníka, který
se ocitne v jiném prostředí a jiné době vyvolává celou
škálu komických situací, zvláště pak ve chvíli, kdy se

postavy z historie zase omylem naopak ocitnou v naší
době. Tato svižná komedie diváka nejen pobaví, ale

nabídne mu i zamyšlení nad dnešním způsobem života. 

Sokolovna Kojetín, vstup: 40 Kč

Nově - Stálá expozice muzea
ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Otevřena celoročně

Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Prodejní výstava fotografií
Hana Skalková ESTADO DE ANÍMO

Tereza Coufalíková ALL AROUND ME
Výstava otevřena od 6. března 2013

a potrvá do 5. dubna 2013
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin

so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

21. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2013

13. - 17. března 2013
Soutěžní divadelní přehlídka s postupem

na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2013
PROGRAM na straně 20

V rámci divadelního festivalu pro všechny
KOJETÍNSKÝ HERECKÝ SEMINÁŘ

15. - 16. března 2013
Sokolovna Kojetín

Plesová sezóna 2013 pro děti
DĚTSKÝ KARNEVAL
AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!!!

neděle 3. března 2013 - 14 hodin
Rej masek, soutěže a hry, diskotéka, občerstvení, 

taneční vystoupení, malování na obličej...
Sokolovna Kojetín

slosovatelné vstupenky: dospělí - 50 Kč, děti - 25 Kč
masky - 20 Kč 

Plesová sezóna 2013
PLES RUDÝCH KOŇŮ

sobota 9. března 2013 - 19 hodin
Hraje oblíbená skupina Krakatit

Program: karaoke v pekle (od 23.00 hodin),
bohatá tombola (5 Kč), nabídka alko i nealko

míchaných koktejlů, mobilní fotoateliér a další...
Akce: Každý, kdo přijde s rudým doplňkem
(košile, šaty, kravata, kabelka, oblek atd...)

bude moci pít panáka „zelené“ za 15 Kč
po celý večer!!!

více info na www.rudykone.cz
Sokolovna Kojetín

INfORMACE
PRO SPORTOVCE 
ČLENSKÁ SCHůZE

oddílů působících na sokolské zahradě
(tenis, volejbal, nohejbal)

se uskuteční
ve středu 27. března 2013 v 18 hodin

v restauraci MORAVA (salónek).

Předpokládané
OfICIÁLNÍ OTEVřENÍ AREÁLU

SOKOLSKÉ ZAHRADy
v sobotu 30. března 2013

V případě změny budou členové včas informováni.
                   

                     Vladimír Berg, předseda oddílu tenisu

Divadelní spolek
Smotaná hadice Křenovice

vás zve na tradiční

S L I V K O Š T
v sobotu 2. března 2013

od 17 hodin v sále Kulturního domu Křenovice

Vstupné:
se vzorkem slivovice: 50 Kč
bez vzorku slivovice: 100 Kč

(v ceně: občerstvení, ochutnávka vzorků a příjemné posezení)

Sběr vzorků slivovice u paní Emilky Vránové
Křenovice 53, tel. 608 507 847 nebo přímo na místě

Vzorky přineste v průhledných půllitrových sklenicích
bez etikety

Ke koštu bude hrát
TRIO (harmonika, housle, basa)

MILANA ZAHRADNÍKA Z BEZMĚROVA
Zveme srdečně všechny příznivce

dobré slivovice a ještě lepší zábavy!
Těší se na vás Hadice
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středa 13. března 2013 - 8.15 a 10.15 hodin
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště

BUBÁCI A HASTRMANI
divadelní pohádka pro děti MŠ a  žáky 1. - 3. třídy ZŠ

- nesoutěžní představení

středa 13. března 2013 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

středa 13. března 2013 - ihned po zahájení
Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice

na motivy divadla Sklep:
KŘENOVICKÉ MLÝNY

komedie z vojenského prostředí, derniéra
- nesoutěžní představení

čtvrtek 14. března 2013 - 9.00 hodin
Docela velké divadlo Litvínov

Jana a Jurij Galinovi: MRAZÍK
nejznámější pohádkový příběh pro žáky 4. - 8. tříd ZŠ
a souběžné třídy gymnázia - nesoutěžní představení

čtvrtek 14. března 2013 - 20.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod
Jean - Michel Ribes:

DIVADLO BEZ ZVÍŘAT
absurdní komedie - 1. soutěžní představení

pátek 15. března 2013 - 10.00 hodin
Divadlo Tramtarie Olomouc

Jiří Jelínek: POSLEDNÍ PŘÍPAD
SHERLOCKA HOLMESE

komedie pro žáky 9. třídy ZŠ
a starší ročníky gymnázia - nesoutěžní představení

pátek 15. března 2013 - 16.00 hodin
Ochotnický spolek Koryčany

Eric Assous: ŠVAGŘIČKY
ANEB PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

činohra - 2. soutěžní představení

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

pořádají
21. ROČNÍK PŘEHLÍDKY

AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2013

a KOJETÍNSKÝ HERECKO - REŽIJNÍ SEMINÁŘ
které se budou konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 13. - 17. března 2013
a je postupovou přehlídkou s doporučením na Celostátní přehlídku amatérského činoherního

a hudebního divadla 2. Divadelní Piknik Volyně (9. - 12. a 16. - 19. května 2013)
vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)

permanentní vstupenka: 250 Kč

PROGRAM PřEHLÍDKy:
pátek 15. března 2013 - 20.00 hodin

Divadelní spolek Haná při MKS Vyškov
Federico García Lorca: PLÁŇKA

drama - 3. soutěžní představení

sobota 16. března 2013 - 10.00 hodin
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Marc Camoletti:
MODRÉ Z NEBE

komedie, obnovená premiéra
- 4. soutěžní představení

sobota 16. března 2013 - 15.00 hodin
Dobrovolné divadlo Tovačovské Tovačov

Václav Beran:
KOMEDIE O ZKROCENÍ

komedie - 5. soutěžní představení

sobota 16. března 2013 - 20.00 hodin
Nezávislý divadelní spolek Staré Město - Kunčice

K. J. Erben:
LEGENDA O KYTICI

činohra (balady Vrba, Svatební košile a Štědrý večer) 
- 6. soutěžní představení

sobota 16. března 2013 - 22.00 hodin
5. DIVADELNÍ CANDRBÁL

Bowling City Kojetín

neděle 17. března 2013 - 14.00 hodin
Divadelní spolek Na štaci Němčice n. H.

Zdeněk Podskalský:
ŽENA V TRYSKU STOLETÍ

divadelní hra o ženách a nejen pro ženy
- nesoutěžní představení

neděle 17. března 2013 - 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

A UKONČENÍ 21. ROČNÍKU
DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2013



3/13 Kojetínský zpravodaj

21

Divadelní Kojetín 2013
Představení účastníků
Divadelního Kojetína 2013

Divadelní Kojetín letos vstupuje 
do třetí desítky své existence. 
Nečekaně se do soutěže přihlá-
silo pouze šest divadelních spol-
ků, které budou v Kojetíně soutě-
žit o doporučení na 2. Divadelní 
Piknik Volyně. Zastoupení bude 
mít Olomoucký, Zlínský a Jiho-
moravský kraj.
V nesoutěžní části se představí 
pět divadelních spolků a diva-
del - Smotaná hadice Křenovice, 
Hoffmannovo divadlo Uherské 
Hradiště, Docela velké divadlo 
Litvínov, Divadlo Tramtárie Olo-
mouc a spolek Na štaci z Němčic 
nad Hanou.
Dovolte mi, abych vám krátce  
představila soubory, které budou 
v Kojetíně soutěžit.

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Jedná se o domácí soubor, kte-
rý do soutěže přihlásil obnovenou 
komedii Marca Camolettiho "Mod-
ré z nebe". Režie této komedie se 
chopila režisérka Jana Nováková 
z Olomouce, která se souborem 
spolupracovala již na dvou přede-
šlých inscenacích - "Tenor na roztr-
hání" a "Zahraj to znovu, Same“. 
Bohužel kvůli únorové chřipkové 
epidemii, kterou si členové soubo-
ru navzájem předávali jako horký 
brambor, se hercům nepodařilo 
dotáhnout do premiéry novou in-
scenaci "Ještě jednou, profesore!", 
kterou nacvičují od listopadu 2012 
pod režijní taktovkou Jirky Kašíka 
z Kroměříže (pozn. premiéra se 
uskuteční v pátek 12. dubna 2013).
Opět tedy soubor přinese divákům  
„Modré z nebe“, ale je třeba dodat, že 
ve zcela jiném obměněném herec-
kém složení. Bolestná událost, která 
citelně zasáhla do života souboru 

v loňském roce, kdy tragicky zahynul 
hlavní představitel Mirek Konečný 
z Tovačova, spustila vlnu emocí 
a smutku. Kolektiv se semkl a s tichou 
vzpomínkou na Mirka pokračoval 
v divadelní práci. Inscenace byla 
zcela přeobsazena a herci s kome-
dií zajížděli do moravských měst 
a vesnic.
V komedii z pera francouzského au-
tora Marca Camolettiho tedy uvidí-
me kojetínské stálice - Marii a Lucku 
Němečkovy a Michala Maťu, v jedné 
z rolí letušky se určitě objeví Hele-
na Tabarová nebo Marcela Válková 
a jistě zazáří nováčci Radek Baštinec 
z Bezměrova, Jana Nováková z Olo-
mouce a Radek Svoboda z Kromě-
říže.
Představení je zařazeno na sobotní 
ranní desátou - odskočte si tedy od 
plotny a přijďte domácí soubor po-
vzbudit.

Divadlo Brod Uherský Brod
Divadlo Brod s principálem Ro-
manem Švehlíkem je pravidelným 
účastníkem Divadelního Kojetína.
Jedná se o občanské sdružení, kte-
ré se snaží zvelebovat stav lidské 
duše prostřednictvím divadelního 
umění. Název Divadla Brod se po-
prvé objevuje v roce 2002. Vzniklo 
sloučením Divadelního souboru 
Tomáše Miličky a Loutkového di-
vadélka, jejichž členové spolu stále 
více spolupracovali. Divadlo působí 
v prostorách Domu kultury, ale za-
jíždí se svými inscenacemi i do 
okolních divadelních sálů. Pravidel-
ně se účastní soutěžních i nesou-
těžních divadelních přehlídek.
Letos nám do Kojetína přivezou 
absurdní komedii Jeana Ribese s 
názvem "Divadlo bez zvířat". Text  
této hry Romana oslovil ihned po 
prvním přečtení. Drobné, všední 
příběhy přímo volaly po zinsceno-
vání. Nenajdete zde velká gesta, 
nenajdete zde ani klasického hrdi-

nu. Pokud budete pozorní, objevíte 
sami sebe v každodenním životě, 
který, jak jinak, není jen tragický 
nebo komický, neboť život je jedna 
velká tragikomedie.

Dobrovolné divadlo Tovačovské  
se na kojetínském festivalu popr-
vé objevilo v roce 2011 s komedií 
"Ducháčkové" a městu se Spanilou 
věží ihned přibyla další okrasa.
Jedná se o spolek lidí z Tovačova 
i odjinud, kteří chtějí zkoušet a bavit 
amatérským divadlem sebe a di-
váky, kteří ať už z donucení nebo 
náhodou zabloudí na jejich předsta-
vení. Nejsou to profesionálové ani 
poloprofesionálové, nikdo z nich 
nestudoval ani neprovozoval nic, co 
by byť jen souviselo s profesionál-
ním divadlem. Jak sami říkají, mají 
rádi srandu, světový mír, čokoládu 
a chleba se sádlem (ten v Kojetíně 
určitě dostanou). Nemají rádi hlad, 
žízeň a ten kousek oříšku, který se 
pravidelně zaklíní mezi zuby.
Na kojetínských prknech se objeví 
jejich obnovená premiéra komedie 
Jana Berana "Komedie o zkrocení". 
Jedná se o volný přepis známé ko-
medie W. Shakespeara "Zkrocení 
zlé ženy". Zjednodušený syžet při-
vádí na scénu Petruchia a zlostnou 
Kateřinu v příběhu, který diváky baví 
už několik set let. Hra je přitažlivým 
i podivuhodným příběhem o hledá-
ní a objevování důvěry a odevzda-
nosti v lásce mezi mužem a ženou 
- jakkoli jejich nalezení předcházejí 
drsné střety a nelítostné souboje 
rafinovaného, dravého mužství se 
sebevědomou ženskostí. V tomto 
příběhu s dobrým koncem nechy-
bí drsná komika ani vtip  zvláště 
ve scénách „krocení“ natolik ostrý 
a divoký, že tuto hru srovnal je-
den význačný teatrolog dokonce 
se štvanicí na medvěda, na niž se 
v Shakespearově době chodilo pří-
mo do divadla.
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Ochotnický spolek Koryčany, 
jeden z nováčků přehlídky, vznikl 
v roce 2000 a  zahájil svoji existenci 
hrou Limonádový Joe. Od té doby  
odehrál několik komedií, "Charliovu 
tetu", "Dívčí válku", "Strašidlo Can-
tervillské", "Hrobku s vyhlídkou" 
a "Na správné adrese".
Souborem prošlo od svého začátku 
asi tak 25 členů. V současné době 
v souboru pracuje sedm herců, dvě 
nápovědy a jeden zvukař.
Většinu tvoří herci z Koryčan, kteří 
jsou věkově hodně různorodí. Tržní 
ekonomika jim komplikuje život, ale 
jak říká jedna postava z jedné hry: 
„Umění zavazuje“.
Vedoucím souboru je Ilona Vybíra-
lová a jejím zástupce Karel Žíla.
Spolek na přehlídce uvede komedii 
"Švagřičky" autora Erica Assouse 
Děj hry s brilantními dialogy a pře-
kvapivými zvraty se odehrává bě-
hem jediného večera, kdy se na 
oslavě sejdou tři bratři i se svými 
manželkami. Hned z počátku je 
zřejmé, že švagrové k sobě zrovna 
neplanou horoucí láskou, nemluvě 
o tom, že své muže drží na krátké 
uzdě. Autor netají, že muži bývají 
v některých situacích většinou zba-
bělí a ženy spíše bezcitné a nemi-
losrdné. Zdánlivě banální příběh 
slibuje výbornou zábavu...

Další nováček Nezávislý divadel-
ní spolek Staré Město - Kunči-
ce vznikl v roce 2009 pro společ-
ný projekt s tanečním kroužkem 
(dnes ZUŠ Šumperk - pobočka 
Jindřichov) „Tanec a divadlo“ a od 
té doby uvádí každoročně nové ta-
nečně divadelní představení i něko-
lik autorských projektů. Uskupení 
tvoří neorganizovaní „divadelníci“ 
a mladí lidé od 13 do 15 let. Jedná-
se o skupinu lidí, kteří se nebojí vy-
zkoušet nové a netradiční prostory 
i žánry, hrají za každého počasí, 
v jakoukoliv denní i noční dobu, na 

prknech, na ulici, a když je třeba 
i na poli. Spolek spolupracuje s ta-
nečníky a hudebníky (ZUŠ Šum-
perk, pobočka Jindřichov, Hanušo-
vice), organizátory akcí pro děti, vy-
stupuje na městských slavnostech 
a akcích (Anenská pouť, Rozsvěce-
ní vánočních stromů, Bioslavnosti). 
V roce 2012 obohatila činnost sou-
boru spolupráce s performerem 
a hudebníkem Joe Stragglerem.
Představení "Legenda o kytici" 
vzniklo právě v rámci projektu "Ta-
nec a divadlo" (4. ročník, 2012) jako 
společný projekt tanečního oboru 
ZUŠ Šumperk, pobočka Jindřichov 
a divadelní skupiny B. Hubíkové. 
V dramatizaci tří balad Erbenovy 
Kytice (Vrba, Svatební košile, Štěd-
rý den) hraje významnou složku hu-
dební aranžmá a kojetínský divák si 
jistě příjde na své!

Divadelní spolek Haná při MKS 
Vyškov je dobrovolným sdružením 
zájemců bez rozdílu věku a pohla-
ví o pokračování v tradicích ama-
térského divadla kamenného rázu. 
Jeho fungování se řídí vnitřním řá-
dem, vycházejícím ze stanov spolku 
v době jeho vzniku v roce 1864.
Drama v režii Tomáše Dorazila ml. 
"Pláňka" z pera básníka a drama-
tika Federica Garcii Lorcy slibuje 
silný emotivní zážitek. Jde o dra-
matickou báseň napsanou v roce 
1934, hru plnou obrazů, symbolů, 
divadelních znaků. Pláňka patří 
k nejúspěšnějším textům španělské 

dramatické tvorby. Je to nesmírně 
silný příběh, příběh plný emocí, váš-
ní, sexuality, příběh nešťastné ženy 
frustrované nenaplněným mateř-
stvím. Titulní postava stojí pak osa-
mocena proti celé společnosti, která 
s patřičnou dávkou pokrytectví přitá-
pí pod kotel její osobní tragédie.
Dnešní doba a dnešní společnost 
se zdánlivě v našich očích vyzna-
čují jinými hodnotami, ale je tomu 
opravdu tak? Jakou hodnotu má lid-
ský život, život, který vzejde z těla 
ženy, život, který je plodem naplně-
né vášně a touhy? A jak je to dnes 
s plodností či spíše neplodností? 
Rozumí muži ženám? Dokážou 
se vcítit do jejich pocitů, které jim 
přináší mateřství naplněné i nena-
plněné? Tyto otázky zůstávají, věč-
né, nadčasové, nezodpovězené. 
Chcete-li nahlédnout pod pokličku 
Yermina tajemství, přijďte je sdílet 
s vyškovskými herci.
Dobré divadlo stále žije. Žije ne-
jen v podobě jednoduché zába-
vy či ambiciózních novotvarů, ale 
také v podobě silného příběhu. 

Těchto šest divadelních souborů 
a spolků bude tedy soutěžit o po-
stup na národní přehlídku 2. Diva-
delní Piknyk Volyně, odkud nejlepší 
soubory míří rovnou na prestižní 
přehlídku Jiráskův Hronov. Všech-
na soutěžní divadelní představe-
ní bude posuzovat lektorský sbor, 
který bude pracovat ve složení Vít 
Závodský z Brna (předseda), Petra 
Kohutová z Karlových Varů a Akram 
Staněk z Prahy.
Program přehlídky slibuje žánrovou 
různorodost a rozmanitost, tradičně 
bude převažovat komediální repertoár.
Festival bude slavnostně zahájen 
ve středu 13. března 2013 pěvec-
kým vystoupením souboru Cantas. 
Přehlídkový časopis Divadelní Ko-
ječák, který tvoří studenti místního 
gymnázia a bývalí členové Hanác-
ké scény s šéfredaktorkou Hanou 
Hásovou bude určitě plný recenzí 
divadelních her, rozhovorů, anket,  
fotografií, ale nebude v něm chybět 
recese, humor a legrace.
Vyzývám tedy všechny „Koječáky“, 
ať jejich kroky aspoň jednou zamíří 
na divadlo do sokolovny a podpoří 
ochotníky svou účastí.

-svah-
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Z kulturních akcí
Vodění medvěda ulicemi Kojetína, sobota 9. února 2013,
s předáním hánáckého práva a zabíjačkou na náměsti

 za účasti padesáti masek s návštěvou pětadvaceti pohostinných domácností (děkujeme!)

Tradiční Hanácké bál, sobota 16. února 2013,
za účasti stovky krojovaných Hanáků i hostů ze Starého Hrozenkova

Country bál - Krokem v proudu času, sobota 23. února 2013
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Pletení ozdob
z papírového proutí

Jelikož naši klienty vyslovili již dří-
ve přání, seznámit se s technikou 
pletení z papírového proutí, oslo-
vili jsme odbornici na slovo vzatou 
-  Janu Holubovou z nedalekých 
Němčic nad Hanou, zda by byla 
ochotná přijet za námi a tuto zají-
mavou techniku výroby nejrůzněj-
ších předmětů, ať už užitečných či 
sloužících k výzdobě,  předvést.
Ráda souhlasila a tak jsme se mohli 
v pondělí 11. února 2013 sejít v kul-
turní místnosti na DPS J. Peštuky, 
kde nás Jana Holubová navštívila 
a odtajnila nejen postupy výroby 
předmětů z papírového proutí, ale 

pro každého z přítomných předpři-
pravila základ jednoduchého košíč-
ku, který jsme si mohli vlastnoručně 
uplést. Ten nám poslouží jako obal 
třeba na květináč s osením na veli-
konoční výzdobu domovů. 
I když se nás na tomto výtvarném 
odpoledni sešlo dvanáct, jen polo-
vina z přítomných seniorů si troufla 
(a zdravotní stav především očí 
a rukou to umožnil) pustit se do 
pletení košíčku a vše si jak se říká 
ohmatat. Bylo to velmi potěšující 
vidět, jak se přítomným „košíkář-
kám“ pod rukama rýsuje finální vý-
robek. A i přes malé nedokonalosti 
se nakonec všem výsledné dílko 
s dopomocí Jany Holubové podaři-
lo. Komu se jeho vlastní výtvor nelí-
bil, nebo si chtěl odnést za drobnou 

finanční úplatu domů jinou ozdobu 
z papírových ruliček, pro toho měla 
paní Holubová připravené již své 
vlastní hotové výrobky. Byl na nich 
vidět um jejich rukou a nápaditost 
s jakou umí z tohoto obyčejného 
a levného materiálu vyrábět např. 
aktuální velikonoční ozdoby, zápi-
chy do květináčů, ale i ošatky na 
pečivo, košíky na pletení či ozdoby 
na vchodové dveře.
Jsme rádi, že jsme si tuto techniku 
výroby mohli osahat a sami vyzkou-
šet a děkujeme ještě jednou tou-
to cestou Janě Holubové, že byla 
ochotna nám věnovat celé odpoled-
ne a že nám vše na vlastní náklady 
tak vzorně přichystala.

Hrdličková Andrea

Studium Virtuální
univerzity třetího věku

Jak jsme již informovali v předcho-
zím čísle Kojetínského zpravodaje, 
dne 13. února 2013 byla zahájena 
výuka 1. semestru Virtuální univer-
zity třetího věku, která navazuje 
na pilotní kurz Astronomie. Téma 
výuky je „Pěstování a využití jed-
lých a léčivých hub“. Do 1. semes-
tru se přihlásilo třináct osob, které 
s nadšením započaly studium to-
hoto velmi zajímavého a pro běžný 
život užitečného tématu. Ve výuce 
se doví, co to jsou houby, jak se 

pěstují, vyživují a množí, seznámí 
se s pěstováním žampionů, hlív, 
budou jim představeny léčivé látky 
v houbách a samozřejmě  jejich lé-
čivé účinky. 
Ti z vás, čtenářů, kteří z jakéhokoliv 
důvodu nemohli započít se studiem 

VU3V v tomto semestru, nemusí být 
smutní, protože během zářijových 
dnů letošního roku bychom měli ve 
studiu pokračovat i když s jiným té-
matem. O přesném termínu zahá-
jení výuky a o zvoleném studijním 
tématu vás budeme na stránkách 
Kojetínského zpravodaje případně 
na web. stránkách naší organizace 
www.kojetin.cz/css včas informo-
vat. 

za Konzultační středisko Kojetín
Andrea Hrdličková, kontakt osoba

Vlivy Slunce na zdraví
a psychiku člověka
Když jsme přemýšleli o tom, čím 
zajímavým naplnit volný čas našich 
seniorů, upoutala nás nabídka Li-
dové hvězdárny v Prostějově, která 
pro podobná zařízení jako je naše, 
nabízí možnost uskutečnění před-
nášky na téma „Vlivy Slunce na 
zdraví a psychiku člověka“.

A tak po několika emailových kore-
spondencích jsme mohli v naší Ví-
ceúčelové klubovně přivítat vedou-
cího Lidové hvězdárny v Prostějo-
vě, Jiřího Prudkého, který mezi nás 
přijel objasnit nám, laikům v daném 
oboru, danou problematiku.
Ve svém poutavém vyprávění nás 
nejdříve seznámil s určováním 
vzdáleností v astronomii, vysvětlil 
nám, co to jsou za míry „astrono-



3/13 Kojetínský zpravodaj

25

mické jednotky“ či „světelné roky“. 
Přes hvězdokupy, Galaxie a mlho-
viny jsme se dostali až k vysvětlení, 
jak hvězdy končí a jaké procesy se 
tedy budou dít na Slunci za šest mi-
liard roků. To je totiž doba na to, aby 
si lidé zmapovali možnosti, jak a kde 
budou žít, až nám za toto obrovské 
množství let zanikne Slunce, které 
při svém rozpínání pohltí i planetu 
Zemi. Dalšími zajímavými tématy 
byly erupční aktivita, magnetické 
pole Země, Dobsonova jednotka či 
bio zátěž. 

Centrum sociálních služeb Kojetín
Neutěšený obrázek ozónové díry, 
o které se tolik v dnešní době hovo-
ří, nechyběl ani na této přednášce 
a vězte, že to nebyl hezký pohled.
Na konci přednášky bylo možné 
klást dotazy týkající se astronomie 
a kosmonautiky. 
Ještě jednou bychom chtěli za 
všech devatenáct přítomných po-
sluchačů poděkovat panu doktorovi 
Prudkému za jeho návštěvu u nás 
v CSS Kojetín a za velmi poutavé 
vyprávění.

Hrdličková Andrea

DůM SVATÉHO JOSEfA - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORy
Komenského náměstí 49 (bývalý klášter), 752 01 Kojetín

tel. 581 762 160, mobil 720 126 475, e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

PROGRAM NA BřEZEN

Charita Kojetín

úterý 5. března 2013 od 10.00 hodin
Srdečně vás zveme na další

PřEDNÁŠKU Z CyKLU ROK VÍRy
přednáší kněz P. Vladimír Mrázek, který působil v Kojetíně v letech 2002 - 2004

pondělí 11. března 2013, úterý 12. března 2013,
středa 13. března 2013, pátek 14. března 2013 vždy od 9.30 hodin 

NAPLŇTE SVOJE DNy JAREM!
Výroba jarních dekorací. Pro všechny seniory Kojetínska

materiál + provozní náklady 20 Kč/hod.
Přijďte se k nám naučit něco nového a vyrobte si vlastní jarní ozdoby

na dveře, okna i velikonoční stůl.

Pondělí 18. března 2013 od 10.00 hodin
Bedřich Smetana - Hubička 

Místo do divadla, přijďte k nám na promítání.

Zveme všechny občany
 Kojetína i okolí

PřINESTE SI JARO
DO SVÉHO DOMOVA

Z CHARITNÍHO JARMARKU
18. - 28. března 2013

přízemí Domu sv. Josefa
každý den 

od 8 do 14 hodin
Přijďte se k nám podívat

na nové výrobky uživatelů
Charity Kojetín

a zakoupit jarní ozdoby
na dveře, okna i velikonoční

slavnostní stůl. 

Ze života katolické farnosti
Březnové zastavení
Pojďme, ztišme se a nechejme se 
vtáhnout do dění, které nám přinese 
měsíc březen. Na první jarní měsíc 
se určitě těší každý člověk. Krátké 
a povětšinou temné zimní dny se 
s nástupem jara znatelně protáhnou 
a naše tváře stále častěji pohladí 
vlídné a životodárné sluneční paprs-
ky. Náš zrak bude s radostí pozoro-
vat květiny, jak raší, pučí a derou se 
s velkou silou na svět.  Pro nás 
křesťany si však letos březen kromě 
začátku jara přichystal také největší 
a nejpůsobivější svátky církevní-
ho roku – Velikonoce. Díky nim se 
bude naše duše cítit podobně, jako 

kvetoucí příroda a prožijeme další 
intenzivní a přímé setkání s našim 
vzkříšeným Pánem, Ježíšem Kris-
tem.  
Od Popeleční středy, která letos 
byla už 13. února, prožíváme dny 
Doby postní. Ta trvá 40 dnů, bě-
hem kterých se snažíme dívat více 
do sebe a poznávat, jestli žijeme 
„správně“, nebo je třeba na našem 
konání něco změnit. Velkou posi-
lou v poznávání vlastní duše jsou 
pro nás v tomto čase pobožnosti 
křížové cesty, které nám umož-
ňují prožít si s našim Pánem jeho 
strastiplnou pouť na místo svého 
ukřižování. Uvědomění dávných 
jeruzalémských událostí, které jsou 
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Ze života katolické farnosti

Velikonocím vstříc,
ale v pravdě
Milí čtenáři,
ač nás i v tyto dny může ještě potrá-
pit zima, přesto jsme se nenávratně 
ocitli v prvním jarním měsíci. Pro-
dlužující se dny, stále intenzivnější 
sluneční svit, první kvítky a ptačí 
hlasy nás nemohou nechat na po-
chybách, že je třeba se začít připra-
vovat na všechny radosti a starosti, 
jež s sebou jaro přináší.
Pro křesťany je ovšem březen 
a čas předjaří spojen ještě s jednou 
přípravou. Popeleční středou totiž 
začalo čtyřicetidenní období pos-
tu, čas přípravy na Velikonoce jako 
nejvýznamnější svátky roku. Jeho 
prožívání už dnes nespočívá v pos-
tu „o chlebu a o vodě“, vnější odří-
kání má sloužit spíše jako podpůr-
ný prostředek pro to nejdůležitější, 
pro „úklid“ ve vlastním nitru. K této 
snaze pohlédnout upřímně na svůj 
život pak nutně patří i jisté ztišení 
a odstup od každodenních starostí 
a hluku světa.
Do začátku letošní postní doby nic-
méně zasáhla událost, jež vyvolala 
vzrušení nejen mezi věřícími ka-
tolíky. Rozhodnutí papeže Bene-

dikta XVI. odstoupit s posledním 
únorovým dnem z čela katolické 
církve spustilo hotovou mediální 
bouři. Sdělovací prostředky, jež se 
jinak životem církve příliš nezabý-
vají, nám denně servírují novinky 
zpoza vatikánských stěn a uvažují, 
zda příští papež bude černý, žlutý, 
hnědý nebo bílý a proč pod bílou 
sutanou nosí červené polobotky. 
Toto „barvité“ zpravodajství je pak 
doplněno nesčetnými spekulacemi 
o „zaručeně pravých“ důvodech pa-
pežova odstoupení.
Skutečnost je však, zdá se, mno-
hem prostší, a ne náhodou souvisí 
s právě prožívanou postní dobou. 
Rozhodnutí vzdát se úřadu svědčí 
o pokoře, s jakou Benedikt přistou-
pil ke zkoumání vlastních sil. Není 
pochyb o tom, že tento krok, který 
papež naposledy učinil v roce 1294, 
současná hlava církve důkladně 
zvažovala a že k tomuto rozhodnutí 
byla nezbytná i značná míra odva-
hy, kterou by člověk u papeže ozna-
čovaného nálepkou „konzervativec“ 
třeba ani nečekal.
A právě k takové pokoře, pravdivos-
ti a odvaze vybízí postní doba i nás 
všechny. Je totiž nutné se jednou 
za čas kriticky zahledět do vlastní-

ho nitra, jasně pojmenovat problé-
my a odhalit jejich příčiny, a poté 
odvážně udělat třeba i nepříjemný 
krok nezbytný k nápravě. Kde je 
mě nejvíce potřeba, před jaké úko-
ly jsem v současné době postaven 
a kde pro ně budu hledat oporu 
a sílu? Na tyto otázky si musí odpo-
vědět každý člověk, ať je to papež 
či prezident, řidič nebo prodavačka, 
věřící nebo bez vyznání, protože 
právě odpovědi na ně dávají lidské-
mu životu smysl a směr. Ať se nám 
to daří nejen před Velikonocemi.

Jiří Gračka

však při každé mši svaté znova 
a znova zpřítomňovány, určitě ne-
nechají nikoho z nás chladným 
a naše srdce se chvěje bázní.  Za-
vršením Velikonoc pak pro nás 
bude slavné třídenní - Zelený čtvr-
tek, Velký pátek a Bílá sobota, na 
kterou naváže slavnost Zmrtvých-
vstání. Pro život křesťana jsou to 
velké dny, které se snažíme prožít v 
našem farním společenství. Jsou to 
dny velkého smutku, kdy víme, že 
náš Pán, Ježíš Kristus, musí trpět 
za hříchy nás všech.
Cítíme jeho chvilkovou vzdálenost 
a opuštěnost, kterou ještě umocňu-
je zvláštní ticho v chrámě i našich 
domácnostech. V kostele nehrají 
varhany ani nezvoní zvony, rádio 
doma nepouštíme buďto vůbec, 
nebo jen tlumeně a celkově proží-
váme tyto dny v tichosti a usebrá-
ní…
Ale to vše se za krátko změní! 
V podvečer na Bílou sobotu se 
setkáme v chrámu ke slavení Ve-
likonoční vigilie, při které se nám 

Kristus ve vší slávě zjeví jako vítěz 
nad smrtí. Budeme prožívat velkou 
radost z toho, že náš Pán je opět 
s námi a období temnoty a smutku 
vystřídá období světla a radosti - to 
opravdové jaro nejen v životě příro-
dy, ale i v duchovním životě každé-
ho z nás!
A tak se radujme všichni společně! 
Radujme se z nádherné jarní pří-
rody, ze slunce, které nám dává 
sílu. Radujme se z toho, že na svě-
tě díky Pánu nejsme nikdy sami 
a že všechno v životě má díky němu 
svůj hluboký smysl.
Na závěr povídání o Velikono-
cích nám dovolte připomenout, že 
naše farní společenství je otevřené 
pro všechny. Pokud cítíte, že vám 
v životě něco chybí a rádi byste to 
změnili, přijďte mezi nás!

Pobožnosti křížové cesty se až do 
Velikonoc konají každý pátek před 
večerní mší svatou (od 17.20 ho-
din) a každou neděli odpoledne od 
14 hodin.

- Na Zelený čtvrtek (28. března 
2013) začíná mše svatá v 18 hodin, 
od 20 hodin se koná adorace.
- O Velkém pátku (29. března 
2013) se od 15 hodin koná pobož-
nost křížové cesty a v 18 hodin za-
čínají Velkopáteční obřady.
- O Bílé sobotě (30. března 2013) 
je od osmé hodiny kostel po celý 
den otevřen k návštěvě Božího hro-
bu, ve 20 hodin pak začíná Vigílie.
- Na Velikonoční neděli (31. břez-
na 2013) začíná v 9 hodin mše svatá 
- slavnost Zmrtvýchvstání Páně.   

Farníci z Kojetína 

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji
paní doktorce

Dagmar Horákové
a její zdravotní sestře

Michaele Toráčové

za jejich lidský přístup, 
ochotu a za kvalitní

zdravotní péči
k mému manželovi.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

 

3. 3. 2013 (neděle) 
3. Postní (Oculi) - Bohoslužby

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

4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. 2013 (pondělí)
Duchovní výchova

od 12.45 hodin v ZŠ Sladovní ulici (3. třída)

5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. 2013 (úterý)
Duchovní výchova

od 13.40 hodin v ZŠ nám. Míru (uč. HV)

5. 3. 2013 (úterý)
Postní pobožnost v Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov
(společenská místnost)

6. 3. 2013 (středa)
Světový den modliteb

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

7. 3., 14. 3., 21. 3. 2013 (čtvrtek)
Biblická hodina

od 16.00 hodin na faře

10. 3. 2013 (neděle) 
4. Postní (Laetare) - Bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

PROGRAM SETKÁNÍ V BřEZNU 2013 (V ČASE POSTU A VELIKONOC)

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! 
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, 

nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští.“  Joel 2,12-13

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

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

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

13. 3.  a 20. 3. 2013 (středa)
Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

17. 3. 2013 (neděle) 
5. Postní (Judica) - Bohoslužby

od 8.15 hodin v Polkovicích
(obřadní síň Obecního úřadu) 

od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 3. 2013 (neděle) 
6. Postní (Palmarum - Květná) - Bohoslužby

od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 3. 2013 (středa)
Sazometná (začátek Pašijí)

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

28. 3. 2013 (čtvrtek)
Zelený - Poslední večeře Páně

od 18.00 hodin na faře (kolem stolu)

29. 3. 2013 (pátek)
Velký - Pašije

od 18.00 hodin v Husově sboru
(společné prožití Golgatského mystéria)

31. 3. 2013 (neděle) 
Boží hod Velikonoční - Vzkříšení Páně

Bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!“ Žalm 57,2a

Nová Bible kralická
přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé 
češtině. Usiluje o maximální věrnost původním heb-
rejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však 
chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat 
z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají 
poprvé.
Novou Bibli si můžete přečíst on-line na webu: 
http://www.bible21.cz/online nebo též https://www.you-
version.com/cs tamtéž ke stažení aplikace pro čtení 
Bible ve vašem mobilu, tabletu či notebooku.
Objednat Bibli lze přímo na: http://biblion.cz/ nebo také 
na farním úřadě CČSH v Kojetíně.

Celonárodní čtení Bible 2013
Touto akcí si chceme připomenout smysl Velikonoc 
a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a du-
chovní dědictví. Čtení probíhá většinou v kostelích, 
sborech, knihovnách, na náměstích či jiných veřej-
nosti přístupných prostorách. Koordinátorem akce je 
Nadační fond Bible21, konkrétní podoba průběh akce 
v daném městě či obci vždy závisí na místních pořa-
datelích.
Celonárodního čtení na vašem webu:
                               http://ctenibible.cz/celonarodni.php
Celonárodního čtení na vašem facebooku: https://www.
facebook.com/groups/324927872280/
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

29. 6.  - 7. 7. 2013
Tábornická škola dorostu

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

Přihlášky: Lucie Janoušková
telefon: 728 800 904

e-mail: lucka.janous@seznam.cz

7. 7. - 20. 7. 2013
Tábor žactva

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

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

 20. 7. - 27. 7. 2013
Tábor Rodiče a děti I.

pro děti ve věku 2 - 7 let
Přihlášky: Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

PRÁZDNINy POD STANEM VE VRÁŽNÉM V ROCE 2013
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

27. 7. - 3. 8. 2013
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 2 - 9 let
Informace a přihlášky: 

Zuzana Veselá, 
tel.: 608 505 280,

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

3. 8. - 10. 8. 2013
Rodinné hry 

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

10. 8. - 17. 8. 2013
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

17. 8. - 24. 8. 2013
 Tábor Rodiče a děti IV. 

 pro děti ve věku 3 - 9 let
Informace a přihlášky:

Lenka Urbánková
telefon: 777 030 811

lenicka.nemeckova@centrum.cz

MIMOřÁDNÁ NABÍDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat 

zkušenosti ve vedení táborů
nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

DALŠÍ AKCE VE VRÁŽNÉM:
26. 6. - 29. 6. 2013

Stavění tábora
24. 8. - 25. 8. 2013

Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš

telefon: 777 116 443, 

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

Pionýrská skupina Kojetín
Pionýrská skupina Kojetín ve spolupráci s MěKS Kojetín pořádá tradičně

      letní tábor v Rajnochovicích

      1. - 13. 7. 2013

- SVĚTLE MODRÝ SVĚT
- MODRO MODRÁ TMA

- MODRÁ KAM SE PODÍVÁŠ
- NIC NEŽ MODRÁ

- MODRÁ NENÍ DOBRÁ,
ALE NEJLEPŠÍ

A SPOUSTU DALŠÍCH 
TEMATICKÝCH HER, SOUTĚŽÍ

A PŘEKVAPENÍ!

ZNÁMÉ TÉMA V NETYPICKÉM 
POJETÍ, VE SKVĚLÉ PARTĚ

A SUPER PROSTŘEDÍ!!!

VYŠMOULENÉ 
PRÁZDNINY

Přihlášky od 15. března 2013 na MěKS Kojetín - Sokolovně, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, tel: 581 762 046
a ve VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín, tel.: 581 202 202, 774 001 403

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

cena tábora je 3 100 Kč
v ceně tábora je zahrnuta:

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

pitný režim, pojištění
Počet míst je kapacitně omezen!

Všichni oddíloví vedoucí jsou proškoleni pro práci s dětmi.
Tábor je pořádán za podpory 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ANEB MODRÁ KAM SE PODÍVÁŠ
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  SCHwINN - CyCLING KOJETÍN
 REHABILITACE KOJETÍN, telefon: 581 761 552 

 vstup: 55 Kč/hodina

8.00 15.00 17.00 18.00 19.00

pondělí MILUŠKA

úterý VLAĎKA

středa MILUŠKA

čtvrtek EVA

pátek JITKA

 
Od 3. března 2013 se začnou jezdit nedělní ranní hodiny od 9.00 do 10.00 hodin.

Schwinn - cycling v Kojetíně

Inzerce

DOLABUŽ
MASARyKOVO NÁMĚSTÍ
• Potraviny • lahůdky • zákusky •

• sudové víno • trafika • Sportka •

A DOBRŮTKY OD VERUNKY
TyRŠOVA - U SOKOLOVNy

VyHLAŠUJÍ NA BřEZEN
• VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENy

• AKCI NA SUDOVÉ VÍNO - 0,5 l ZDARMA
(k nákupu čtyř litrů vína nebo potravin v hodnotě 300 Kč)

• DORTy (295 Kč/ Kg)

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA

• ZÁKUSKy • TRUBIČKy •
• STUDENOU KUCHyNI •

Možno platit kreditní kartou (DOLABUŽ)
a stravenkami všech typů!

Těšíme se na vaši návštěvu!

řeznictví Na Rohu
Tyršova 29, Kojetín 

vás zve na

 VELIKONOCE 2013
Přijímáme objednávky od 1. do 22. března 2013

Nabízíme 
ČERSTVÉ CHLAZENÉ JEHNĚČÍ,

SKOPOVÉ, HOVĚZÍ, 
TELECÍ A KRůTÍ MASO

Dále máme pro vás prodej
ČERSTVÉ CHLAZENÉ VEPřOVÉ,

KUřECÍ MASO A DOMÁCÍ UZENINU
!!!  AKCE !!!

                                            běžná cena     akční cena
V. krkovička s kostí 95,90 Kč 89,90 Kč
V. kotleta s kostí 119,90 Kč 109,90 Kč
V. bok s kostí 89,90 Kč 69,90 Kč
V. půlka s hlavou cca 30 kg 75,00 Kč 59,90 Kč
Domácí uzený bok bez kosti 169,00 Kč 139,00 Kč

  Ceny jsou uvedené včetně DPH,
nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Telefonické objednávky na čísle 731 173 999
od 8 do 16 hodin

KOUPÍM
RODINNÝ DůM

VHODNÝ PRO REKONSTRUKCI
S DVORKEM A ZAHRÁDKOU

V CHROPyNI (OKR. KROMĚřÍŽ)

Volejte na telefon:
737 91 27 83 nebo 731 48 35 74

PRODÁM
GARÁŽ ZA TECHNISEM

CENA: 85 000 Kč

TELEFON: 737 736 928
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Inzerce

ODVOZ A LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ ZDARMA

včetně
vystavení dokladu o ekologické likvidaci 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

 Tel: 777 550 621
  608 749 219 

Autovrakoviště Třebětice
SKORO KOMPLETNÍ AUTOVRAK = KČ 500,-

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

A
DAŇOVÉ EVIDENCE

- zpracování DPH
- silniční daně,

- daně z nemovitosti, 
- kompletní mzdová

evidence včetně
zpracování DzPZČ

- zastupování
na úřadech
- kontroly

FÚ, OSSZ a ZP

Jitka Poláková
Telefon:

737 605 954
polakova@jituna.cz

PRONAJMU
ByT 2+1

v Kojetíně - uliceTyršova
- Dům po revitalizaci

- Byt po částečné rekonstrukci
Měsíční nájem včetně inkasa: 5.500 Kč

Telefon: 602 762 662 

SBORNÍK
 KOJETÍN

V PROMĚNÁCH ČASU
(1233 - 2008)

cena: 300 Kč 

CD
DÁVNO SE ZNÁME... 

pěveckých souborů
Cantas MěKS Kojetín 

a ZŠ Želatovská Přerov
 

cena: 50 Kč  

VZDĚLÁVAJÍ A INfORMAČNÍ CENTRUM 
KOJETÍN NABÍZÍ:

Masarykovo náměstí 8, 752 01  Kojetín, tel: 581 202 202

TURISTICKÁ VIZITKA 
MĚSTA KOJETÍN NO. 2042

 cena: 12 Kč

TURISTICKÝ DENÍK
cena: 50 Kč
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Historické fotografie z divadelního života v Kojetíně   (archív J. J. Vražiny)

Psohlavci, 28. října 1930 Kašpárkův boj s čerty, 28. února 1932

Z českých mlýnů, 17. února 1934 Noční manévry, 14. dubna 1934

Jan Výrava - divadlo v přírodě, 15. července 1934

Kašpárek a Švanda dudák, 11. dubna 1937Hoši z první legie 1848 - 1918, 4. - 5. ledna 1937

Odtroubeno, 3. - 6. listopadu 1936
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Blahopřání

Dne 13. března 2013 uplyne 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila 

paní Zdeňka Bajerová 

Vzpomínáme

Dne 25. února 2013 oslavila krásných 92 let

 paní františka Štětkářová

Pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenost přeje celá rodina

Vzpomínky

Dne 12. března tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil

 pan Jaroslav Procházka z Kovalovic

S láskou vzpomínají manželka Květoslava, babička Květoslava,
dcery Naděžda, Pavlína, Ivana a Jaroslava s rodinami, vnoučata a pravnuk

Dne 17. března uplyne rok od smrti našeho syna a tatínka

pana Jiřího Vaculy

Stále vzpomínají rodiče, děti Lucie, Nikolka a Matyas,
sestra Naďa s rodinou, babička, děda, ostatní příbuzenstvo a spousta kamarádů

Již rok uběhl od chvíle, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,  tatínek a dědeček

pan Ladislav Jasný

Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi... Manželka Olga a syn Ladislav s rodinou

Dne 25. února 2013 jsme vzpomněli
20. smutné výročí úmrtí

pana Vojtěcha Horáka 

Dne 9. března 2013 uplyne 10 let
od úmrtí jeho maminky

paní Alžběty Horákové

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami


