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Denně se v nejrůznějších médiích objevuje po-
jem Evropská unie, spojovaný velmi často s na-
šim sbližováním a vstupem do tohoto společen-
ství patnácti evropských států. Česká republika
udělala za poslední desetiletí významný krok
k tomu, aby se v dohledném časovém horizontu
mohla do tohoto společenství zařadit jako plno-
právný člen. Tento proces nebyl vždy stejně dů-
razný a rychlý a ovlivňovalo jej mnoho faktorů,
jak na naší domácí politické scéně, tak i na ev-
ropské.

Ať už se nám to líbí nebo ne, principy spoje-
né Evropy se nás dotýkají a dotýkat budou ve
stále větší míře a budou mít přímý dopad na
všechny naše obyvatele, tedy i na nás  v Kojetí-
ně. Otázkou, která bezesporu zajímá každého
z nás, je otázka financí, tedy lidově řečeno „co
z toho budeme mít“. V letech 1990 až 1999
podporovala EU finančně rozvoj zemí střední a
východní Evropy formou programu Phare. Z této
pomoci byla hrazena část nákladů na přípravu
vstupu těchto zemí do EU. V naší zemi byla po-
moc zaměřena především na programy přeshra-
niční spolupráce, na rozvoj malých a středních
podniků, podporu exportu, na vybrané regio-

Komisař Evropské unie v Kojetíně
nální aktivity, rozvoj lidských zdrojů a sociální
sektor. Finanční objem této pomoci činil za roky
1993 - 1999 14 miliard 763 milionů Kč. Od
roku 2000, tedy v předvstupním období, budou
kandidátské země, včetně ČR, čerpat pomoc ze
tří programů : Phare II., což je pokračování výše
uvedeného programu Phare, ISPA, což jsou fi-
nance pro životní prostředí a dopravu a SA-
PARD, což je program pro rozvoj venkova a ze-
mědělství. Z těchto zdrojů by mohla naše země
získat v období do roku 2002 finanční pomoc
ve výši 13,4 miliardy Kč, samozřejmě s tím, že
se budeme na tomto financování podílet dalšími
6,1 miliardami Kč. Mimochodem spolufinanco-
vání je jedním z nejzákladnějších kritérií při po-
skytování finanční pomoci. Je nám tak jasně
dáváno najevo, že naše problémy nám EU po-
může řešit, ale musíme si jich  být vědomi a znát
také cenu, kterou tato náprava stojí. Očekává
se, že by v letech 2003 - 2006 mohla naše země
získat až 175 miliard Kč. Spolu s částkou 94
miliard Kč, což je naše povinná finanční spoluú-
čast, by tedy do rozvoje našeho státu bylo inves-
továno téměř 270 miliard Kč. Část těchto zmi-
ňovaných prostředků byla využita v minulých

letech i v našem městě. Připomínáme akci od-
vodnění v ulici Závodí a rekonstrukce šaten fot-
balového stadionu. V současné době město Ko-
jetín přes podpůrné programy žádá o další fi-
nanční částky na rozvoj infrastruktury.

Z tohoto pohledu je proto velmi zajímavé, že
v pátek 23. června 2000 zavítá do Kojetína také
komisař EU pro rozšíření unie na východ pan
Verheugen. Ten začne návštěvu ČR v hlavním
městě a kolem desáté hodiny přiletí speciálním
vrtulníkem do Kojetína, kde bude dopoledne dis-
kutovat o problémech našeho regionu, o komu-
nální politice a o problematice zemědělství. Je
velmi sympatické, že tento vysoce postavený
evropský politik navštíví náš region a že si chce
jeho problematiku prohlédnout vlastníma očima
a diskutovat s místními občany. Iniciátorem této
návštěvy byl především ministr zahraničí ČR pan
Jan Kavan, senátor našeho volebního obvodu.
Doufejme, že očekávaná návštěva bude mít po-
zitivní vliv na pohled politiků EU na problemati-
ku nejen našeho regionu, ale i celé střední a vý-
chodní Evropy.

Ing. Josef Jalůvka (ODS, poslanec PS PČR)
Ing. Jiří Šírek

EVROPSKÁ UNIE
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Z jednání městské rady
Městská rada se na svém 27. zasedání, konaném dne 9.května
2000, zabývala mimo jiné touto problematikou:
- schválila záměr vybudování bezbariérového přístupu  do objektu Poli-

kliniky, který bude umístěn vedle schodiště před hlavním vstupem do
budovy. Jako dodavatele výše uvedené akce schválila na základě před-
ložených nabídek firmu AMF REECE CR, a.s. Prostějov,

- schválila použití odvodu části finančních prostředků, jež město získá
z provozu výherních hracích přístrojů , na veřejně prospěšný účel -
vybudování bezbariérového přístupu do budovy Polikliniky,

- zabývala se předloženou studií na výstavbu garáží v budově bývalé
sladovny na sídlišti Sever. Vzhledem k tomu, že pro tento objekt nemá
město v současné době využití, jeví se jako vhodná varianta výstavba
garáží, o které je v Kojetíně velký zájem. Proto rada uložila odboru
majetku a investic města zabezpečit zpracování projektové dokumen-
tace na zamýšlenou výstavbu garáží,

- projednala změnu Zásad pro poskytování nájmu v obecních domech a
domech s pečovatelskou službou. K nejdůležitějším změnám, které
jsou v zásadách navrhovány, patří možnost nájemníka požádat o vý-
měnu bytu v případě, že žádá o byt s větším nebo menším počtem

pokojů, než užívá dosud. Tyto žádosti budou vedeny na zvláštním
seznamu. Druhou důležitou změnou je opatření proti neplatičům ná-
jemného.
Žádost žadatele, který bydlí v obecním bytě, ve kterém je dlužné ná-
jemné, nemůže být zařazena do seznamu žadatelů o obecní byt,

- schválila pronájem 14 obecních bytů v nově budovaném Domě s pe-
čovatelskou službou v ulici 6.května,

- schválila zřízení nové učebny a kabinetu z bývalého služebního bytu
/bytu školníka/ v Základní škole Kojetín, ul. Sv.Čecha a provedení
drobných stavebních úprav ve Školní družině, ul. Hanusíkova,

- schválila záměr zveřejnění pronájmu smuteční obřadní síně v Kojetíně
od 1.7.2000,

- neschválila prodloužení nájemní smlouvy na byt ve Sladovní ul. 339
s dosavadní uživatelkou z důvodu nehrazení nájemného,

-  schválila poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2000 pro
Oblastní charitu Přerov ve výši 50 tis.Kč, pro Charitu Kojetín ve výši
150 tis.Kč a pro sdružení Kappa-Help Přerov na provoz Linky důvě-
ry ve výši 45 tis.Kč.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Dne 25. dubna 2000 se v pro-
storách Závodní jídelny společ-
nosti Technis Kojetín, spol. s .r.o.
sešla Valná hromada, aby projed-
nala výroční zprávu Technisu za
rok 1999, včetně výroku audito-
ra.

Hospodaření Technisu skonči-
lo v minulém roce ziskem ve výši
11 tis. Kč, o němž Valná hroma-
da rozhodla tak, že jej použije na
snížení celkové ztráty společnos-
ti, vzniklé za období let 1996-
1999.

Dle výroku auditora účetní zá-
věrka věrně zobrazuje majetek,
zásoby, vlastní jmění a finanční
situaci společnosti k 31.12.1999.

Zasedala Valná hromada společnosti
Technis Kojetín, spol. s r.o.

Valná hromada schválila zvýše-
ní základního jmění společnosti
Technis nepeněžitým vkladem
města - jediného společníka -
v celkové výši 6.512 tis. Kč a od-
kup movitého majetku od Města
Kojetín v celkové hodnotě 370
tis.Kč.
Skutečnost, že členky dozorčí
rady paní Drahomíra Fíková
a Ing. Vladimíra Kondrusevová
odstoupily z funkcí členů dozorčí
rady, vzala Valná hromada na
vědomí a na tato dvě uvolněná
místa jmenovala paní Jiřinu Pá-
leníkovou a paní Ludmilu Opluš-
tilovou.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ

Dne 21. dubna 2000 se uskutečnila u pomníku sovětských a rumunských
vojáků na náměstí Svobody vzpomínková akce k 55. výročí osvobození
Československa. Na snímku jsou zachyceni veteráni II. světové války,
zástupci Junáka a zástupci velvyslanectví Ruské federace.

Zástupce velvyslanectví Rumunské republiky se uklání památce padlých
vojáků. Čestnou stráž u pomníku drží kojetínští hasiči, junáci, vodní skauti
a vojáci Armády ČR.

K 55. výročí osvobození Kojetína

Představitelé našeho města kladou kytici k památníku obětem 2. světové
války na nám. Republiky.
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V současné době spadají pod
město Kojetín dvě místní části - Po-
půvky a Kovalovice. Možná že
bude naše čtenáře zajímat stručný
přehled o jejich historii a také sou-
časnosti.

Místní část Popůvky
V dávných dobách byly Popův-

ky, které se původně nazývaly Po-
povice, statečkem pražského arci-
biskupa, na tomto statečku sídlili
okolo roku 1392 manové Bohu-
nek, Jarek a Ješek z Popovic.
V roce 1489 koupil Popůvky ke
Kojetínu Jan Herald z Kunštátu a
na Plumlově. V tomtéž roce uznal
král Vladislav II. manský poměr
k pražskému arcibiskupství. Při ko-
jetínském panství zůstaly Popůvky
až do konce poddanských závazků
a s jejich koncem byly také zbave-
ny lenního poměru k pražskému
arcibiskupovi. Víme, že v Popův-
kách byly v 15. století dva dvory,
krčma a mlýn a v roce 1533 ryb-
ník, který Jan z Pernštejna daro-
val svým poddaným v Popůvkách.
Od roku 1905 stávala v obci škola
a zajímavostí je také kaple svatého
Prokopa, k jehož svátku (4. červen-
ce) probíhají každoročně hodové
oslavy. V letošním roce budou ob-
čané v Popůvkách oslavovat v týd-
nu od 3. do 9. července.

V současné době žije v Popův-
kách 148 obyvatel, katastr této
části má rozlohu přes 272 ha a
v obci mají sídlo některé význam-
né podniky. Dynamicky rozvíjí svou
činnost firma Hanák nábytek, kte-
rá má své sídlo na jižním okraji
obce a jejíž základy byly vybudová-
ny v objektu bývalého kravína.
Neméně významná je další dřevo-
zpracující firma Univers centrum

O našich místních částech
Polák, stojící v sousedství a také
Pneuservis ZM Pneumotorsport.
Tyto firmy mají značný význam pro
zaměstnanost celého Kojetínska.

Aktivní je také skupina dobrovol-
ných hasičů, která je úspěšná
v práci s mládeží. Za zmínku také
stojí, že nedaleko Popůvek byla
v loňském roce provedena kom-
plexní rekultivace bývalé skládky
komunálního odpadu, kterou fi-
nancovalo město a prováděla ji fir-
ma Technis Kojetín, spol. s r.o.
V okolí Popůvek se nacházejí také
zajímavé zbytky původních luk
s porosty vrb a těsně za obcí se za-
číná zvedat úbočí Chřibů, které zde
dosahují svého nejzápadnějšího vý-
běžku.

Místní část Kovalovice
Původní název této místní části

byl Kovalovice, potom se určitou
dobu nazývaly Kovalovičky.  V roce
1320 jsou připomínány jako bis-
kupské manství, které dlouho vlast-
nil drobný vladycký rod z Kovalo-
vic. Poté drželi léno v letech 1502
- 1536 Petr Bařický z Vichrova,
Vilém Prusinovský z Víckova a po
něm jeho syn Jindřich. Kovalovice
byly v tomto období svázány s obcí
Lutopecny na Kroměřížsku, s níž
tvořily manské zbožíčko. Zajímavé
je, že ještě v roce 1791 byl v obci
pivovar a dvůr. Za třicetileté války
byly Kovalovice silně poškozeny,
takže po několik let byla obec té-
měř pustá.

V obci je zámeček, který spra-
vuje MěKS v Kojetíně za pomoci
místních obyvatel. Dominantou
obce je kaplička na návsi, posta-
vená v roce 1815, obec je přifaře-
na k Hradisku u Kroměříže. Škola
byla vybudována v roce 1885, nyní

je v tomto objektu pohostinství
a obchod. Obec byla elektrifiková-
na v roce 1936.

Dnes žije v Kovalovicích 153
obyvatel, výměra katastru této části
je necelých 172 ha. V obci je ak-
tivní TJ Sokol, která sdružuje 70
členů. Fotbalisté využívají hřiště na
hranicích s obcí Křenovice. Kova-
lovice leží na úpatí výběžku Chři-

Náves v Kovalovicích s kaplí

Kaple svatého Prokopa v PopůvkáchKovalovice jsou místní částí Kojetína, i když to není z této dopravní značky patrné

bů a hned za obcí začínají lesy to-
hoto pohoří. Jsou to teplomilné
doubravy, odlišné svým charakte-
rem od lužních lesů v okolí Kojetí-
na. Také v Kovalovicích proběh-
nou letos, jako již tradičně, hodo-
vé oslavy, připadající na první srp-
nový víkend.

Ing. Jiří Šírek
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Cukrovar Kojetín je jednou z nej-
starších firem na území našeho
města. Byl založen v 1869 a jeho
činnost vždy ovlivňovala život
v Kojetíně a jeho okolí. O rozho-
vor do červnového čísla Kojetínské-
ho zpravodaje jsme požádali ředi-
tele Cukrovaru Kojetín, a.s.
Ing. Viléma Havlína, který byl
do této funkce jmenován v dubnu
1998.

Pane řediteli, s jakými pro-
blémy jste se musel po ná-
stupu do funkce potýkat a
jak se Vám je podařilo vyře-
šit?

Jedním z velkých problémů byly
technické záležitosti. Museli jsme
proto provést technické změny,
hlavně pro zajištění vyšší výkonnos-
ti podniku. Tyto změny byly rázu
nejen investičního, ale i údržbové-
ho charakteru, protože často i
drobné změny mají velký dopad.
Zavedly se osvědčené postupy, kte-
ré nám doporučili naši zahraniční
vlastníci. V roce 1998 se jednalo
spíše o drobnější investice, z nichž
pro příklad uvedu úpravu plavení.
V roce 1999 jsme instalovali no-
vou moderní řezačku na řepu, eko-
logizovali kotel na pokampaňové
vytápění a provedli generální opra-
vu difúze. Na všechny tyto akce
byly vynaloženy značné finanční
prostředky. Ty jsou ale nezbytně
nutné pro funkčnost cukrovaru a
dosažení maximální účinnosti, tj. za

Rozhovor s ředitelem Cukrovaru Kojetín, a.s.
relativně malých nákla-
dů dosáhnout co nej-
vyššího efektu.

Uvádíte slovo
ekologizace. Pro
mě i řadu spoluob-
čanů znamenal
provoz cukrovaru
v minulosti vždy
značné ekologické
riziko pro ovzduší i
vody v okolí Koje-

tína. Jak jste se vyrovnali
s tímto problémem?

Myslím si, že v současné době má
kojetínský cukrovar vyřešeny všech-
ny hlavní ekologické problémy a to,

co znáte z minulosti, je naštěstí dáv-
no pryč. Vyřešili jsme problém vod-
ního hospodářství, protože jsme ra-
dikálně snížili spotřebu vody a na-
vázali spolupráci s městskou čistič-
kou. Budujeme filtr na odprášení
hlavního kotle, takže provoz kotel-
ny bude vyhovovat zákonu o ovzdu-
ší. Žádné odpadní vody do řek
v okolí Kojetína již nevypouštíme.

Jaké jsou plány vlastníků Cuk-
rovaru Kojetín v dalších letech?

Mimo akce, které jsem uváděl,
stavíme filtr pro filtraci cukrovar-

nických šťáv, čímž dojde ke zlepše-
ní kvality cukru. Pro následující roky
připravujeme podklady pro další in-
vestice. Ty nebudou velkého roz-
sahu, budou ale sloužit ke zlepšení
kvality cukru a zlepšování pracov-
ního prostředí. Jak vidíte, náš vlast-
ník investoval a chce investovat do
kojetínského cukrovaru značné fi-
nanční prostředky. Z toho je jas-
né, že chce tento podnik zachovat
a počítá s provozem Cukrovaru Ko-
jetín i v dalším období. Pochopitel-
ně, že vlastníkovi jde o co nejefek-
tivnější provoz této firmy a o maxi-
mální využití kapacity. Když zde ho-
vořím o vlastníkovi, musím upřes-

nit, že patříme do skupiny Hanác-
kých cukrovarů, které ovládají za-
hraniční cukrovarnické skupiny.

Pane řediteli, Váš podnik
vytváří pracovní příležitosti
pro naše občany i občany
z okolí. Kojetínský cukrovar
zůstal, spolu s cukrovary ve
Vrbátkách a Němčicích nad
Hanou, jediným z asi deseti
cukrovarů, které na Hané
existovaly ještě v nedávné
době. Proč právě kojetínský
cukrovar?

Jednoznačně nás zachránilo pře-
vzetí zahraničním kapitálem. Zadlu-
ženost podniku byla enormní a byla
to jediná cesta, jak tento podnik
udržet.

O loňské kampani se hovo-
řilo jako o jedné z nejlepších
v historii cukrovaru. Byla
opravdu tak úspěšná?

Každopádně to byla rekordně
krátká kampaň, technologicky
úspěšná a kojetínský cukrovar do-
sáhl zisku přes 28 mil. Kč. Všech-
na tato pozitiva ovlivnilo nejen po-
časí a kvalita řepy, ale zúročilo se
to, co se v posledním období vybu-

dovalo. Hlavně úpravy v podniku a
instalace nové řezačky - to mělo vel-
ký vliv na efektivitu provozu.

Náš rozhovor se odehrává
v době, kdy na Kojetínsku již
měsíc nezapršelo. Jak vidíte
z tohoto pohledu kampaň
roku 2000. Budete mít dosta-
tek suroviny?

Mohu-li tipovat, pak si myslím,
že letošní kampaň bude znovu krát-
ká, i když nebude taková, jako loň-
ská. Zřejmě budou nižší výnosy a
je otázkou, jaká bude cukernatost.
Na tu bude působit průběh počasí.
Co je ale překvapivé, to jsou stavy
porostů cukrovky v oblasti Kojetí-
na a Němčic nad Hanou. Podle hlá-
šení naší agronomické služby je jen
1 % ploch určeno k zaorání. O dal-
ším průběhu úspěchu či neúspěchu
porostů cukrovky ale bude rozho-
dovat počasí v nejbližších dnech.
Vláha je již nezbytně nutná.

Naše republika byla vždy
tradičním vývozcem cukru.
Kam vyváží cukr kojetínský
cukrovar?

Cukr nevyvážíme, vývoz cukru je
ztrátový, protože světové ceny jsou
nižší než na našem vnitřním trhu.
Momentálně je snahou českého
cukrovarnictví nevyrábět přebytky,
ale jen tolik, kolik náš vnitřní trh
spotřebuje. V budoucnu se ale po-
čítá s tím, že určitá část výroby pů-
jde na export. Cílem těchto snah
je zachování řepařství a cukrovar-
nictví na určité úrovni a jsou pro to
připravovány potřebné legislativní
kroky.

Pane řediteli, děkuji Vám
za rozhovor a přeji Vám i ko-
jetínskému cukrovaru hodně
úspěšných kampaní v příš-
tích letech.

Otázky a fotografie Ing. J. Šírek.
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Pokračujeme v dalším zveřejňování názorů kojetínských občanů na
problematiku různých okruhů života v našem městě. Po posledně zve-
řejněné anketě se na redakční radu Kojetínského zpravodaje obrátila
řada těch, kteří byli vzpomenuti v záporném slova smyslu. Cílem ankety
je ale popsat názory lidí na určitý okruh problému. Proto tyto názory
nemohou být vždy kladné a každému příjemné. Navíc zveřejněné názo-
ry nemusí být totožné s názory redakční rady. Rozhodli jsme se proto
znovu se k otázce našich obchodů vrátit a oslovili jsme tentokrát pouze
občany z Kojetína. Otázka zněla takto :
Ve kterém kojetínském obchodě se Vám nejlépe nakupuje ?

1. Nejlepší je obchod Konzum na Cigánově (ulice Padlých hrdinů - pozn.
redakce). Co potřebuji si tady koupím, a když mi dojdou peníze, dá
mi i na dluh. A hlavně taky se nemusím courat až daleko do města.

Z.H.
2. Jezdím nakupovat do supermarketů v Kroměříži a Přerově, tady si

kupuji jen noviny a cigarety, občas nějaký ten rohlík. Z informací
mých známých ale vím, že úroveň obchodů odpovídá našemu městu
a pomalu se zlepšuje.         S.S.

3. V obchodu Pramen 7 plus v Tyršové ulici a v Kroměřížské ulici
v prodejně Jars, nevím ale jestli se tak ještě jmenuje. I když ani tady to
není všechno O. K. - v Jarsu občas nemají všechny potraviny, které
chci koupit a Pramen je dost drahý.          A.Š.

Anketa
4. V Conti - hlavně kvůli dobré otevírací době a hezkým prodavačkám.

A.J.
5. K obchodům, kde nakupuji nemám vážné připomínky a tam kam

nechodím, nemohu hodnotit. Takže se mi dobře nakupuje v samoob-
sluze na Severu a na celém Masarykově náměstí.

V.K.
6. Pro svou práci potřebuji často nakupovat v drogerii, v obou kojetín-

ských to jde a chodím tam celkem rád. I když jste se neptali na špatný
obchod, musím říct, že ceny v některých jsou rekordní nejen v okre-
se, ale snad i v celé naší republice. Hlavně na náměstí.

L.P.
7. V českých, lépe řečeno, s českým vedoucím, všude. Doufám, že jich

nebude menšina oproti těm vietnamským.
důchodkyně z Kojetína

8. Ať ti, co v tom vašem zpravodaji posledně tak kritizovali oblečení,
chování prodavaček a já nevím co ještě, si vzpomenou na dobu před
dvaceti, patnácti roky. To by bylo dobré vrátit se na týden do obcho-
dů, které tady tehdy byly. Lidi asi fakt hrozně zapomínají. Když jsem
stál před třinácti roky, před vánocemi, frontu na mandarinky, řekla
mi prodavačka, že už mi je neprodá, protože tu byla před chvílí moje
manželka. A což teprve ty akce s toaletním papírem a vším ostatním.
To nebyly nákupy, ale shánění. Napište jim to tam, ať si na to vzpo-
menou.      Josef K.

Na okraj

Je jaro. Tedy skoro jaro. Spíše
léto. Svět jenom voní a zem praská
suchem. Už je to tak zařízeno, že
všichni organismové právě v tomto
čase překypují touhou po vzájem-
ném sblížení - duševním i tělesném.

Také ten povětšinou lysý, do-
mestikovaný tvor, jež sám sebe člo-
věkem zove, propadá jakémusi pří-
rodnímu puzení. Mladí lidé na
chodbách školských zařízení se
párkují, líbají se nezřízeně a dotý-
kají se vzájemně různých částí
svých těl tak, že kolemjdoucí nut-
ně zrudne.

Žák základní školy Svatopluka
Čecha hnán svým právě se probou-

zejícím sexuálním pudem, jemuž
zcela podlehl, a dokonce i v prů-
běhu vyučovací jednotky, se vyklá-
něl z okna a podmanivým hlasem
volal na studentky snažící se dešif-
rovat kudy, jak a které roztoky
proudí rostlinou:“ČIČI, ČIČI!“ ...

A tak se tedy přimlouvám za tyto
mladé lidi, v zájmu jejich dobrého
zdraví, vyčleňme ve školských za-
řízeních místnost, něco jako „ro-
mantické zákoutí pro sexuální
praktiky“, aby se pak lépe mohli
soustředit na právě probírané uči-
vo. Škola - neškola, je jaro, svět
pučí a člověk je jenom živočich.

Mgr. Věra Trávníčková

Původní cena Nová cena

Makrela nekuchaná 1 kg 59,00 49,90 Kč

Dort vanilkový, čokoládový 615 ml 18,20 14,90 Kč

Mipláček vanilkový 45,5 g 5,10 4,00 Kč

Vivat spirála - ovocná 30 g 16,70 12,90 Kč

Hamburger vak. bal. 280 g 34,30 28,90 Kč

Losos vak. bal. červený 139,00 111,00 Kč

Špenát - krabička 450 g 11,20 9,50 Kč

Platí do vyprodání zásob na všech prodejnách PRAMEN 7 plus s. r. o. v Kojetíně.

Srdečně Vás zveme k nákupům do našich prodejen.

CENOVÁ NABÍDKA ČERVEN 2000 • CENOVÁ NABÍDKA ČERVEN 2000 • CENOVÁ NABÍDKA ČERVEN 2000

!
!!!
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S FOTOAPARÁTEM PO KOJETÍNĚ

Poznali byste na tomto leteckém snímku Kojetín? Fotografii zhotovila firma
JAS AIR, spol. s r. o.

Železniční staviteství Brno, divize Olomouc dokončuje práce na půdních
nástavbách v ulici J. Peštuky, kde vznikne šest nových městských bytů
o velikosti 2 x 1+1, 2 x 2+1, 2 x 3+1.

Jeden z našich spokojených spoluobčanů....Kam umisťují domovní odpad občané, kteří nemají zaplaceno za odvoz
popelnic, je možné shlédnout vedle fotbalového hřiště v Kovalovicích.

Město Kojetín oznamuje občanům, že od 1.7.2000 dojde ke změnám
v městském systému nakládání s komunálním odpadem na základě nově připravované

Obecně závazné vyhlášky o odpadech.
Podrobné informace o změnách v městském systému budou zveřejněny v dalších čís-

lech Kojetínského zpravodaje, na úředních tabulích MěÚ Kojetín
a budou doručeny všem vlastníkům a správcům domů.

KOUPALIŠTĚ V KOJETÍNĚ OTEVŘENO
od soboty 27. května 2000
Vstupné: dospělí 25,- Kč

děti 15,- Kč

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!
Stavebniny na ulici Padlých hrdinů

Kojetín upozorňují občany,
že od června 2000 je otevřena
NOVÁ ČERPACÍ STANICE LPG

Otevírací doba:
pondělí - pátek 7.30 - 17.00 hodin

sobota 7.30 - 11.00 hodin

UPOZORNĚNÍ
Od 1. dubna 2000 je i v Kojetíně možnost

KRÁTKODOBÉHO I DLOUHODOBÉHO
UBYTOVÁNÍ

Informace na tel. čísle: 0603/15 37 49
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Od tohoto čísla Kojetínského
zpravodaje budeme našim čtená-
řům postupně představovat města
a obce mikroregionu Střední Haná.
Jako první představujeme město
Chropyně.

Chropyně
Podle archeologických nálezů

víme, že místo kde dnes stojí Chro-
pyně bylo osídleno již kolem roku
1000. První jistá zmínka pochází
až z roku 1261, kdy Smil ze Stří-
lek daroval osadu nově založené-
mu cisterciáckému klášteru ve Vi-
zovicích. Význam Chropyně vzrostl
v 15. století  za pánů z Ludanic. Ti
z ní učinili střed nevelkého panství,
které hospodářsky významně zve-
lebili především vybudováním sou-
stavy rybníků. Jejich zásluhou byla
roku 1535 ves králem Ferdinan-
dem I. povýšena na městečko, kte-
ré má ve znaku vydru držící v tla-
mě ulovenou štiku. Od roku 1567
vlastnili Chropyni Haugvicové
z Biskupic, poté Černčičtí z Káco-
va, po nich Pražmové z Bílkova a
roku 1615 je koupil kardinál Fran-
tišek Ditrichštejn, o dva roky nato
směnil panství olomouckému bis-
kupství a v jeho majetku zůstalo až
do revoluce 1848 - 1849, která
znamenala konec feudálních vzta-
hů. S nástupem průmyslu přichází
také konec starého patriarchální-
ho světa Hané. V roce 1868 je vy-
budován velký cukrovar, o rok poz-
ději vede kolem Chropyně železni-
ce Brno - Přerov, v roce 1949 je
cukrovar přebudován na závod
Technoplast, známý výrobou pod-
lahovin, koženek a dalších materi-
álů na bázi moderních chemických
technologií. Tato továrna výrazně
ovlivnila život obce - zvýšil se po-
čet obyvatel, změnilo se jeho soci-

Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná

ální složení a původní jádro obce
bylo obklopeno čtvrtěmi činžáků.
Nakonec byla v roce 1970 Chro-
pyně prohlášena městem.

I přes rozvoj průmyslu je však
Chropyně místem, které stojí za to
navštívit. Její oblast v sobě skrývá
nejedno přírodní zátiší, či zajíma-
vou památku. Dominantou města
je především zámek, přestavěný na
starších základech kolem roku
1615 a pak v letech 1701 - 1703,
podle projektu G. P. Tencally. Po
polovině 19. století z něj kardinál
Fürstenberg vytvořil lovecký záme-
ček. Tehdy také vznikly historické
sály zámku - Rytířský, se skvělou
kolekcí zbraní ze 17. století a Ječ-
mínkův, připomínající dávnou po-
věst. Dnes jsou oba tyto sály sou-
částí rozsáhlé muzejní expozice,
připomínající historii města i Hané.
V zámku jsou dále instalovány ex-
pozice hudebního skladatele Emi-
la Axmana a vynikající kolekce
z díla malíře Emila Filly, představi-
tele kubismu. Další zajímavostí je
kostel svatého Jiljí ze 70. let 18.
století. Za zámkem se rozprostírá
Zámecký rybník, prohlášený v roce
1925 přírodní rezervací. Hnízdí na
něm řada druhů vodního ptactva,
především jedna z největších kolo-
nií racka chechtavého na Moravě,
dále potápka černokrká, bukáček,

rákosník velký a další. Dalším ryb-
níkem, zbylým z více než 100 ha
rybníka je rybník Hejtman. Na jeho
okraji, vlastně bývalém dnu rozsáh-
lého rybníka, byly kolem roku
1950 vystavěny malé lázně pro
léčení pohybového ústrojí a vyso-
kého krevního tlaku. Dnes jsou láz-
ně uzavřeny a město hledá inves-
tora, který by jejich činnost obno-
vil. Podél Zámeckého rybníka vede
naučná stezka, Chropyní prochází
cyklotrasa od Tovačova na Otro-
kovice a zajímavostí jsou také folk-
lórní Hanácké slavnosti, pořádané
každé dva roky na konci května.

V Chropyni žije 5 112 obyva-
tel, výměra katastru je 1 822 ha,
ve městě je obydleno 780 domů a
1 854 bytů. Městské zastupitelstvo
má 17 členů, starostou města je
pan František Hrabal (US), zástup-
kyní starosty paní Eva Klašková
(nezávislá). Zastupitelstvo je slože-
no ze 6 politických subjektů - ne-
závislí společně s KDU-ČSL - 5,
KSČM - 4, ČSSD - 4, US - 2,
DEU - 1, ODS - 1. K městu Chro-
pyně patří také místní část Plešo-
vec, ve které žije 233 obyvatel a
která byla silně postižena povodní
v červenci 1997. V této místní části
probíhá výstavba kanalizace a ply-
nofikace.

Ve městě jsou aktivní sportovní
organizace, TJ Technoplast sdru-
žuje všechny druhy sportu kromě
fotbalu a turistiky. Fotbalisté jsou

organizováni v FK Chropyně, kde
se pilně věnují práci s mládeží.
Kulturní život ve městě zajišťuje
Městské kulturní středisko, přede-
vším divadelní představení a pořa-
dy pro mládež. Na území města,
kromě výše zmíněného Techno-
plastu, existují i další firmy, jme-
nujme alespoň autoservis Autovest,
firmy Stavmont a Stavoplast Ha-
nák. Ubytování je možné v hotelu
Ječmínek. Hojně navštěvované je
také koupaliště s tobogánem.

Město Chropyně ležící v hanác-
ké rovině, ve které se střídají pole,
lesy a vodní toky, má určitě co
nabídnout svým návštěvníkům a je
jedním z klenotů celého mikrore-
gionu Střední Haná.

Ing. Jiří Šírek

František Hrabal - starosta města
Chropyně



Kojetínský zpravodaj6/2000

- 8 -

Zapsali jste se všichni?
Ve dnech 14. - 19. dubna 2000

se uskutečnil zápis dětí do MŠ. Ma-
minky přicházely se svými rozzá-
řenými a usměvavými dětmi. Od-
vážnější děti navázaly kontakt
s učitelkou, podívaly se do třídy na
hračky, pohrály si v dětském po-
kojíčku a povídaly si.

Při odchodu si prohlédly výstav-
ku výtvarných prací - na každého
čekal malý dárek v podobě sklá-
danky, kuřátka nebo kytičky.

Mateřská škola v Kojetíně informuje...

Na školní rok 2000/2001 je za-
psáno 143 dětí. Je jen několik málo
volných míst, proto své děti může-
te ještě dodatečně přihlásit u ředi-
telky školy v Hanusíkově ulici.

Od ranního pozdravu až po od-
polední rozloučení se snažíme dát
dětem vše, co by jim přineslo radost,
zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti
a přineslo jim nové poznatky. Jsme
školka plná zábavy.
Těšíme se na Vás.

KT

Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha

Ve dnech 15. - 20.5.2000 po-
bývaly děti 2.-5. ročníků spolu se
ZŠ Polkovice ve škole v přírodě
v Malé Morávce. Ubytování jim
poskytly dvě útulné chaty - Malá
Morávka a Brano. Nádherné po-
časí a ještě krásnější okolí dopro-
vázelo týden plný her, soutěží a vý-
letů.Příjemné atmosféře přispělo i
využití bazénů u obou chat.

Kromě Malé Morávky, kde se
děti vydováděly na hřišti s pohyb-
livými můstky a jezdícími kladka-
mi, vyšlapaly od Ovčárny, kde
všechny překvapily zbytky sněhu,

na Praděd. Všem se také líbil blíz-
ký potůček se spoustou vodních
mlýnků a Karlova Studánka s vo-
dopádem.

Všechny děti se vrátily opálené
a doufáme, že i odpočinuté a spo-
kojené.

Poděkování patří všem učitelům
a vychovatelkám. Všichni se o děti,
často i nad rámec svých povinnos-
tí, starali. Poděkování patří také
všem sponzorům, kteří umožnili,
aby děti mohly být odměňovány.

Mgr. Veronika Gambová
Mgr. Miluše Štefanová

Starší dívky:
1. ZŠ Sv. Čecha Kojetín
2. ZŠ nám. Míru Kojetín
3. ZŠ Chropyně
4. Gymnázium Kojetín
5. ZŠ Tovačov

2. ročník turnaje ve vybíjené dívek

Mladší dívky:
1. Gymnázium Kojetín
2. ZŠ Sv. Čecha Kojetín
3. ZŠ nám. Míru Kojetín
4. ZŠ Troubky
5. ZŠ Tovačov

Výsledky vybíjené dívek - 2. ročník O putovní pohár starosty města
Kojetína.

Naši žáci se zúčastnili soutěže po-
řádané Biologickou stanicí v Pře-
rově s názvem „Naší přírodou“.
Soutěžilo se ve 4 kategoriích:
1. kategorie - společenstvo lesa -

soutěžila Beáta Koutná, která
v semifinále zvítězila.

2. kategorie - společenstvo rybní-
ka - soutěžil Dušan Pluskal a
umístil se na 3. místě.

3. kategorie - společenstvo polí, luk
a pastvin - zúčastnil se Jan Hýb-

ner, který zvítězil.
4. kategorie - společenstvo lidských

sídlišť - soutěžila Jana Jakubu,
která zvítězila.

Vítězové postupovali do finále. Na
2. místě se umístila Jana Jaku-
bu a na 3. místě Jan Hýbner.
Dostali od pořadatelů věcnou
cenu a všichni účastníci finále za
odměnu jedou na zájezd.

Mgr. Olga Odehnalová
ředitelka školy

Škola v přírodě

Biologická soutěž „Naší přírodou“

Košíková
V dubnu 2000 uspořádala ZŠ

nám. Míru Kojetín ve spolupráci
s Městským domem dětí a mláde-
že Kojetín žákovský přebor města
Kojetína v košíkové. Turnaje se zú-
častnily kojetínské školy.

Výsledky:
Kategorie mladších žáků:
1. místo  Gymnázium Kojetín
2. místo  ZŠ nám. Míru Kojetín „A“
3. místo  ZŠ nám. Míru Kojetín „B“

  Základní škola nám. Míru Kojetín

Kategorie starších žáků:
1. místo ZŠ nám. Míru Kojetín
2. místo ZŠ Sv. Čecha Kojetín
3. místo Gymnázium Kojetín

Vítězné družstvo ZŠ nám. Míru
Kojetín postoupilo do okresního
finále, kde v silné konkurenci škol
z Přerova, Hranic a Lipníka obsa-
dilo krásné 2. místo.

Co může Zvláštní škola v Kojetíně
nabídnout prospěchově slabším žákům
ve školním roce 2000/2001?
- získání úplného základního vzdělání při

redukovaných osnovách podle dvou
vzdělávacích programů MŠ MT ČR:
č.j. 22980/9722 pro děti prospě-
chově slabší, č.j. 35252/9724 pro
rómské děti, které mají prospěcho-
vé potíže,

- individuální přístup k žákům, doučo-
vání žáků, logopedickou péči - roz-
voj řeči ve spolupráci učitelů, vycho-
vatelky ŠD a nově zřízené rómské
asistentky,

- moderní výuku s využitím velkého

Zvláštní škola Kojetín informuje...

množství názorných pomůcek a di-
daktické techniky,

- systematicky prováděnou pracovní vý-
chovu, rozdělenou na domácí práce -
šití a vaření, pěstitelské a dílenské práce
v rozsahu 5-6 hodin týdně,

- bohatou zájmovou činnost v sedmi zá-
jmových kroužcích, zaměřených na
stolní tenis, lehkou atletiku, folklórní a
moderní tance, hru na flétny, kytaru,
základy práce s počítačem,

- výuku nepovinného předmětu základy
německého jazyka, vyžadovaného
jako předpoklad pro přijetí do někte-
rých učebních oborů,

- nápravná zdravotní cvičení v předmětu

zdravotní tělesná výchova, pro děti
s vadami páteře, onemocněním klou-
bů a končetin,

- možnost přijetí našich žáků do Sou-
kromé ekonomické školy v Olomou-
ci, určené budoucím soukromým
podnikatelům,

- přednostní přijetí našich žáků do od-
borných učilišť v oborech stolař, te-
sař, zedník, malíř pokojů, kuchař a
zahradník (chlapci), švadlena, kuchař-
ka, cukrářka, prodavačka, zahradni-
ce (děvčata),

- výuku v pěkném, takřka domáckém
rodinném prostředí, ve vkusně a účel-
ně vybavené škole, obklopené zelení

školní zahrady se školním hřištěm na
vybíjenou, košíkovou, odbíjenou a
malou kopanou.

Co předchází zařazení žáka do naší školy?
Je to dvojí vyšetření  v Okresní peda-
gogickou-psychologické poradně nebo
u soukromého psychologa, o něž požá-
dá buď učitel základní školy, dětský lékař
nebo samotní rodiče dítěte. Pokud bude
dítě do naší školy doporučeno, vydá ředi-
tel rozhodnutí o jeho zařazení. Rodiče
musí se zařazením souhlasit.
Všechny rodiče neprospívajících žáků
k návštěvě školy srdečně zve pedago-
gický kolektiv.

Mgr. Bohumil Indrák, ředitel školy
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První krok do života
V letošním školním roce opouš-

tí naší školu  15 žáků. Pouze jeden
z nich se na základě rozhodnutí ro-
dičů nepřihlásil do žádného z na-
bízených učebních oborů. Všichni
ostatní se dne 17.dubna 2000 zú-
častnili přijímacího řízení v jednot-
livých odborných učilištích a k vel-
ké radosti dětí, jejich rodičů a sa-
mozřejmě učitelů, byli všichni při-
jati.

Největší zájem projevili žáci a je-
jich rodiče v letošním školním roce
o OU v Křenovicích, obor kuchař-
ské práce. Příjemné prostředí to-
hoto zařízení, péče vedení o nej-

Zvláštní škola Kojetín informuje...
modernější vybavení učeben i dí-
len pro praktickou výuku a v ne-
poslední řadě přístup ředitele uči-
liště i všech pedagogických pracov-
níků k žákům při našich exkurzích
do Křenovic, to byla motivace, aby
se právě tady chtěli vyučit.

Zásluhou pedagogického sboru
a vedení ZvŠ v Kojetíně, jejich sou-
stavným vedením žáků od nejniž-
ších ročníků k vědomí, že pouze
kvalifikovaný pracovník může
v současnosti uspět na trhu práce
bylo dosaženo toho, že 93,3% na-
šich žáků je přijato do učebních
oborů.

Oceněním naší práce ze strany

dětí je dopis, který jsme v nedáv-
ných dnech obdrželi od žáků 9. tří-
dy a jehož část bychom rádi zve-
řejnili:

„Vážení a milí učitelé a pane ře-
diteli, opouštíme školu, ale ne je-
nom školu, taky pořádný kus cesty
v našem životě. Když jsme první den
nastupovali do školy, ani jeden z nás
si neuvědomil, kolik zde najdeme
kamarádů a nasbíráme nových vě-
domostí, potřebných v životě.

Chtěli bychom poděkovat všem
učitelům a panu řediteli na naší
škole za všechny šťastné dny, kte-
ré jsme tady prožili a za všechno,
co jsme se tu naučili. Organizovali

jste pro nás spoustu zájmových
kroužků, her, soutěží i výletů. Bylo
nám tu velice dobře a doufáme, že
se za několik let znovu shledáme
při setkání na večírku a budeme si
vyprávět nové zážitky, tentokrát už
ze života.

Tím se s Vámi loučíme a ještě
jednou děkujeme.

Za žáky 9. třídy ZvŠ v Kojetíně
Josef Smýkal“

A my dětem přejeme, aby se jim
v novém prostředí líbilo a dařilo
tak, jako u nás.

Mgr. Blanka Kaštilová
vých. poradkyně ZvŠ v Kojetíně

a třídní uč. 9.ročníku

KOJETíN

Předkládáme zde stručné povídá-
ní o našich jarních výletech. Vzhle-
dem k vývoji počasí v minulých
dnech možná namítnete, že žádné
jaro vlastně nebylo, přesto jsme se
vypravili do míst, kde pomůcky
k výuce biologie prostě jen tak ros-
tou ze země, volně pobíhají či plazí
se, svobodně poletují či plavou si.

Jsme studenti, jimž obrázek

v učebnici nestačí , kteří chtějí vi-
dět na vlastní oči. A co jsme tedy
viděli?

V Cetechovicích (15.dubna
2000) nás nejvíc zaujal zaplavený
lom. V potůčku napájejícím malou
vodní nádrž jsme viděli drobné ko-
rýše - blešovce, jejichž přítomnost
svědčí o čistotě přitékající vody. Ve
vápencovém podloží lze nalézt fo-
silie a otisky amonitů. Teplota vody
nám však nedovolila dlouho dolo-
vat, a tak jsme našli jen jeden otisk
malé, spirálně vinuté schránky. Sto-
jatá voda byla plná žabích vajíček.

Gymnázium Kojetín informuje

Hurá do přírody!

Všichni určitě znáte chuchvalcovité
snůšky skokanů, jako korálky na
šňůrce vypadají vajíčka ropuchy
obecné. Párek jedinců tohoto dru-
hu v amplexu (objetí, páření) se nám
podařilo odchytit a vyfotografovat.

Den Země jsme si připomněli již
20.dubna 2000 na vycházce do luk
v okolí Kojetína. U loděnice jsme si
povídali s RNDr. B. Trávníčkem

o rostlinách, Ing. J. Šírek nás upo-
zornil na bobří okusy, přeletující
káni rousnou a vývržky kalouse uša-
tého. Debatovali jsme o povodních,
společně jsme hodnotili úpravy bře-
hů řeky Moravy. Udivilo nás vyká-
cení celých stromořadí vzrostlých
dřevin, po kterých zbyly jen pařezy
a hromádky klestí. Věkovitý strom
je významným krajinotvorným prv-
kem, v krajině plní nezastupitelnou
úlohu a musel být opravdu závažný
důvod určující zlikvidování porostu.

V našem přírodovědném bádání
jsme pokračovali na loukách (po

opačném břehu Moravy). Viděli
jsme mnoho běžných druhů rostlin
(kvetoucí střemchu, hluchavky,
česnáček lékařský, ostřici pobřežní
a další). Z hlediska biologického se
jako nejzajímavější jevily malé tůň-
ky podél trati směrem na Přerov.
Vyskytují se v nich mnozí vzácní ži-
vočichové - listonozi, žábronožky,
mnoho druhů brouků potápníko-
vých, z běžnějších - měkkýši (okru-
žák, plovatka, terčovník). Pozoro-
vali jsme také rosničku, ropuchy a
svým nezaměnitelným hláskem
o sobě daly vědět i kuňky. Z vzác-
nějších jsme zde opět po dlouhé
době zaznamenali vodní rostliny -
lokušník a žebratku bahenní. Větši-
na z jmenovaných organismů je
velmi citlivá na změny kvality pro-
středí. Kolísání přirozených fakto-
rů prostředí (kupř. letošní suché jaro
a vysoké teploty) neovlivní orga-
nismy v takové míře jako činnost
člověka. V naší zemědělsky velmi
využívané krajině záleží právě na
způsobu hospodaření. Hnojení luk

a „zalévání“ močůvkou („kejdová-
ní“) působí na společenstva velmi
negativně a zapříčiní vymizení mno-
ha druhů rostlin i živočichů.

6. května 2000 jsme se vydali na
významnou ornitologickou lokalitu
do Záhlinic. Pozorovali jsme různé
druhy ptáků - potápku roháče, po-
láka velkého, poláka chocholačku,
volavky, čejky, rákosníky a další.
Prošli jsme mokřadními loukami
v okolí rybníků a odchytli zde mno-
ho různých druhů hmyzu (zlatohlá-
vek huňatý, bradavičník, okáč po-
háňkový, otakárek, ploštice...).
Z rostlin nás zaujalo množství různých
druhů ostřic, kvetoucí kosatec žlutý a
z vzácnějších druhů např. drobná bah-
nička a suchopýr úzkolistý.

Na všech výletech nám počasí
přálo a viděli jsme mnoho zajíma-
vého. Výlet do Záhlinic nebyl po-
slední badatelskou výpravou v letoš-
ním školním roce. Těšíme se na
čtyřdenní výběrovou biologickou ex-
kurzi do Jeseníků.

za studenty Gymnázia Kojetín
Mgr. Věra Trávníčková
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Student Gymnázia Kojetín získal první místo ve finále
oblastního kola

Student Gymnázia Kojetín získal první místo ve finále oblastního kola
soutěže „NAŠÍ PŘÍRODOU“. Dne 25. dubna 2000 se konalo na Biolo-
gické stanici v Přerově oblastní finále zajímavé soutěže „Naší přírodou“.

Do finále postupovali vítězové semifinále, které probíhalo vždy jeden
den v týdnu po celý měsíc březen. Jak je vidět, zájem studentů  ZŠ a
gymnázií je velký. O to víc nás těší úspěch našeho studenta Zdeňka
Němce z kvarty Gymnázia, Kojetín, Sv. Čecha 586. Soutěžil v kategorii
„Společenstvo polí a luk“. Že Zdeněk o přírodě ví něco navíc dokázal
svým prvním místem v obou kolech. Všichni účastníci finále pojedou na
zajímavý přírodovědně zaměřený zájezd, který pořádá pořadatel této
soutěže - Biologická stanice v Přerově. Za organizaci celé, velmi zajíma-
vé a vzorně připravené soutěže, bych chtěla vedení stanice poděkovat
právě proto, že i ona se potýká s nedostatkem financí, a přesto má chuť
pouštět se do organizace takových jistě prospěšných akcí a dokonce
studenty i motivuje pěknými knižními odměnami.

Zdeňkovi přeji, aby ho chuť přírodovědně se vzdělávat nepřešla. Bla-
hopřeji mu za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i města Kojetína.

Mgr. Vladimíra Vránová

SOUTĚŽ „NAŠÍ PŘÍRODOU“

Student Gymnázia Kojetín, Petr Hlavinka, získal cenu US

Student Gymnázia Kojetín, Petr Hlavinka, získal Cenu Učené společ-
nosti České republiky za výjimečné studijní a vědecké aktivity studentů
gymnázií České republiky za rok 1999/2000. Za naši školu se předává-
ní zúčastnila Mgr. Vladimíra Vránová. Petru Hlavinkovi byla předána
cena spolu se šekem na 11.000,- Kč 15. května 2000 v Míčovně Praž-
ského hradu.

Petr Hlavinka po dobu svého studia na gymnáziu úspěšně pracoval
v rámci SOČ a soutěže AMAVET a své poznatky publikoval v časopisu
Živa č. 1/99.

Máme velkou radost z tohoto úspěchu, že obstál v tak velké konku-
renci studentů z celé republiky a děkujeme mu za vynikající reprezentaci
školy, města Kojetína a okresu Přerov.

Sama za sebe bych Ti chtěla popřát hodně zdraví, úspěchů a elánu
v dalším studiu a veřejně Ti sdělit, že jsem na Tebe hrdá.

Mgr. Vladimíra Vránová
učitelka biologie

Cena Učené společnosti

V měsíci červnu MěDDM Kojetín zve:

2. - 4. 6. 2000 „VOLÁ NÁS LÉTO“
- víkendový seminář pro vedoucí a instruktory letních táborů na Tesáku

7. 6. 2000 „ATLETICKÝ ČTYŘBOJ“

25. 6. 2000 „ČVACHTANDA“
- ve spolupráci s fi TECHNIS, spol. s r.o. Kojetín
- na koupališti v Kojetíně
- zábava ve vodě i na souši a to nejen pro děti

28. 6. 2000 „AHOJ ŠKOLO, HURÁ PRÁZDNINY“
- zábavné dopoledne na  Masarykově náměstí v Kojetíně
- k slavnostnímu ukončení školního roku

30. 6. - 2. 7. 2000 „STAVBA TÁBOROVÉ ZÁKLADNY
NA TESÁKU“

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Letní tábory MěDDM Kojetín:

1. TESÁK
10. 7. - 22. 7. 2000 (provozovatel PS Kojetín)

2. TESÁK
24. 7. - 5. 8. 2000 (MěDDM)

3. HYNČICE POD SUŠINOU
7. 8. - 16. 8. 2000 (MěDDM)

4. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOJETÍN
14. 8. - 18. 8. 2000 (MěDDM)

5. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOJETÍN
21. 8. - 25. 8. 2000 (MěDDM)
V průběhu měsíců července a srpna proběhne odborné soustře-

dění zájmových kroužků - rybářského a keramického.
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MěDDM Kojetín - Slet čarodějnic
........“Pěkně Vás tady vítám, vá-
žené čarodějnice, které jste dnes
dorazily na soutěž krásy, vyhláše-
nou MěDDM Kojetín. Vy ostatní
se dnes stanete svědky rvačky mezi
nejohyzdnějšími ohyzdami a neod-
pornějšími šeredami. Všichni bu-
deme svědky vyhlášení nejodpor-
nější ohavnosti roku 2000. Po celé
odpoledne vám bude vyhrávat ka-
pela přímo z pekla, říkají si „Ná-
hoda“ a hrají při DDM „ORION“
v Němčicích nad Hanou......“ tak
takto byl zahájen I.ročník SLETU
ČARODĚJNIC na kojetínském

náměstí v neděli 30. dubna 2000.
I přes parné odpoledne se do

soutěže „krásy“ přihlásilo 30 ča-
rodějnic a dalších 16 si přišlo pou-
ze zaskotačit. Každá čarodějnice si
vymyslela své krycí jméno a tak se
Kokošlapka, Čaramura, Hnízdilka,
Ester rohatá, Muchoprdka, Maxi
Blažena Smrdutá, Lenimůra a jiné
„dámy“, ale pozor i „pánové“,
utkali v několika soutěžních disci-
plínách (jízda na koštěti, promená-
da, taneční kreace aj.). Všechny
„příšery“ hodnotila divácká poro-
ta, která udělovala bodíky. Bodo-

vé hodnocení ovlivnila
i nápaditost dárků od
čarodějnic pro porotce-
různé lektvary, zvířecí
příšery ve sklenicích,
vtipné ošacení......

Odpoledne zpří-
jemnilo taneční vystou-
pení country taneční
skupiny MěDDM Koje-
tín LUCKY WHILE a

tanečních kroužků
PENELOPE a KVÍT-
KO, dětští diváci se
mohli zapojit do sou-
těží, které probíhaly
v blízkém okolí par-
ku.

Pro některé váha-
vé diváky nastal
zvrat, když se na ná-
městí dostavila rodi-
na „Edemsova“, ze
známého televizního seriálu.
A kdo vyhrál titul nejodpornější
ohavnosti roku 2000? Vyhlášena
byla tříhlavá saň MAXI BLAŽENA
SMRDUTÁ (Veronika Hrdá, Mo-
nika Bosáková a Zdena Šoborová),
ale jinak vyhráli všichni, kteří se
nebáli, nestyděli se nastrašit a při-
jít se „vyblbnout“ a pobavit.

Všechny „příšery“ získaly
GLEJT na volné provozování ča-
rodějnického řemesla a po slav-
nostním průvodu městem byl upá-
len na hranici u polikliniky symbol

zla, který ukrádá všem nejen čas,
ale i ostatní slasti života = TELE-
VIZE.

Poděkování patří panu Martinu
Berčíkovi, který dodal a vyrobil
dřevěnou hranici, dále panu Me-
dunovi a restauraci U PEDYHO,
který poskytl občerstvení pro ča-
rodějnice, panu Jaromíru Dříma-
lovi za videozáznam, „dík“patří i
studentům gymnázia a dalším ex-
terním pracovníkům MěDDM
v Kojetíně, bez jejichž pomoci by
se akce nemohla uskutečnit.   -MB-

1.květnová neděle patřila šacho-
vému klání mládeže a „dospěláků“
na MěDDM na Masarykově nám.
v Kojetíně.

Turnaj, do kterého se zapojilo
11 hráčů byl zahájen v 8,30 ho-
din. Ředitelem turnaje byl jmeno-
ván pan Stanislav Látal, který se
zodpovědně ujal všech příprav i
vlastního průběhu.Během turnaje
panovala dobrá nálada a sportov-
ní pohoda. Vždyť se nejednalo pře-
devším o pozici vítěze, ale o výmě-
nu zkušeností a možnost si zahrát
a strávit tak příjemně nedělní den.

Šachový turnaj

Šachisté si mohli během turnaje
jednotlivé partie rozebrat i na ša-
chovnicích na zahradě MěDDM,
k čemuž přispělo krásné počasí.

1.místo   :  Iva Látalová
2.místo   :  Pavel Kyselák
3.místo   :  David Navrátil

Pevně věříme, že šachistů - mlad-
ších i těch starších je v Kojetíně i
okolí mnohem více, než se turnaje
zúčastnilo. Pokud máte zájem schá-
zet se pravidelněji, než 1x za rok,
ozvěte se, naše prostory jsou vám
k dispozici. Jinak zase za rok na
shledanou, šachisté.         -MB-

V minulém čísle KZ
jsme na straně 3 zveřej-
ni l i  přehled lékařů a
zdravotnických subjektů
působících na území na-
šeho města. V případě
chirurgické a cévní ordi-
nace MUDr. Pavla Ma-
touška došlo k drobné
chybě. Omlouváme se
tímto panu MUDr. Ma-
touškovi i všem našim
čtenářům.

V době přípravy tisku

Zdravotnictví v Kojetíně - omluva

Kojetínského zpravodaje
došlo v tomto článku ke
špatnému uvedení jména
MUDr. Zdeňka Michla,
kterému se rovněž
omlouváme.

Pro upřesnění uvádí-
me, že lékařská služba
první pomoci funguje
denně v době od 15:30 -
7:00 hodin a o sobotách,
nedělích a svátcích ne-
přetržitě.

Za redakční radu Ing. Jiří Šírek

* 8. června 2000 - čtvrtek ve 20.00 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA - léto, podzim

Sokolovna Kojetín
Vstuapné: 30,- Kč

* 14. června 2000 - středa ve 20.00 hodin
„KAFÍČKO, ŠÉFE...“

talkshow Josefa Náhlovského a Josefa Mladého
Sokolovna Kojetín

Vstupné: 130, 120, 110,- Kč
Předplatné od 29.května 2000 - MěKS Kojetín, tel: 0641/76 20 46

* 15. června 2000 - čtvrtek v 15.00 hodin
Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů Gymnázia Kojetín

„TAM, KDE ŽIJÍ SKŘÍTCI“
Sokolovna Kojetín

Výstava potrvá do 23. června 2000

Kam za kulturou...
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Z kultury

Benefice jsou akcí, která již neodmyslitelně patří k městu a má svou
tradici. Letošním rokem vstupují Benefice - svátky města do svého 5.
ročníku. Jedním ze základních pilířů, na kterých Benefice stojí je obno-
vená tradice vzpomínky a uctívání památky patronky města Olomouce,
svaté Pavlíny.

Letošní Benefice budou trvat od 9. do 18. června 2000 na Dolním
náměstí v Olomouci. Na začátku Beneficí budou vyzvednuty ostatky svaté
Pavlíny a po celou dobu jejich konání vystaveny ve svatomořickém chrá-
mu. V široké škále kulturních programů se bude prezentovat i město
Kojetín, a to ve čtvrtek 15. června 2000 od 16.00 hodin.

Johanka z Arku - Divadlo TA FANTASTIKA Praha
V sobotu 13. června 2000 uspořádalo Městské kulturní středisko

v Kojetíně zájezd na představení nového muzikálu Johanka z Arku, kte-
ré se konalo v 18.00 hodin v divadle Ta Fantastika v Karlově ulici v Praze.
Před představením měli účastníci zájezdu možnost dle vlastního rozhod-
nutí prohlédnout si některé historické památky, projít se za krásného
slunečného počasí starou Prahou.
Scénárista Jiří Hubač o muzikálu napsal:

„Johanka z Arku, zvaná Panna Orleánská, jedna z nejkrásnějších po-
stav světových dějin, vždy znovu láká a inspiruje autory k novým zamyš-
lením nad jejím podivuhodným osudem. V rozsáhlých historických pra-
menech jsem nacházel tradiční obraz charismatické dívky, neohrožené
statečné bojovnice a uctívané světice, která zjevenou pravdu stvrdila
svým životem a stala se obětí své velikosti. Já jsem se pokusil hledat pod
nánosem historických pravd a polopravd, pod závojem legend v Johan-
ce z Arku - Ženu. Jako věčný symbol hlubokého citu, velkého pokušení,
ale především lásky, té nejkratší cesty od srdce k srdci, k branám ráje.
Jsem rád, že Lucie a Bára, ideální představitelky Johanky, díky básni-
vým textům Gábiny Osvaldové a inspirativní hudbě Ondřeje Soukupa
tuto mou představu naplnily.“

V režii Jozefa Bednárika jsme měli možnost v hlavních rolích vidět
Báru Basikovou, Kamila Střihavku, Petra Muka, Viléma Čoka a další.
Historický děj muzikálu, umocněný moderním zpracováním scény, zau-
jal diváka od prvního tónu. Dlouhotrvající potlesk na závěr si vyžádal
přídavek - ústřední píseň Johanky.

Městské kulturní středisko pro velký zájem připravuje
další zájezd na tento muzikál v měsíci září 2000. Přihlášky
a podrobnější informace na tel.: 0641/76 20 46

V programu vystoupí:
* Dětský pěvecký soubor Mgr. Zuzany Zifčákové
* Zájmové kroužky Městského domu dětí a mládeže (Sluníčko, Penelo-

pé a LUCKY WHILE)
* Folklórní soubor Zvláštní školy
* Cvičenci TJ Sokol (pódiové vystoupení žáků a dorostu, aerobik star-

ších žákyň a aerobik dorostenek)
* Moderní tanec - tančí „Filip a David“
* Koncert rockové kapely „MIRAGE 2000“

V neděli 18. června Benefice ukončí dobový průvod za účasti mnoha
příznivců oděných v historických oděvech.        -EM-

Svátky města - Olomoucké Benefice 2000

!
!!

• VÝHODNÉ CENY KÁVY TCHIBO •

TCHIBO FAMILY vakuovaná Balená 250 g

Původní cena 58,60 Kč     nová cena 39,90 Kč

Při zakoupení uvedené kávy obdrží zákazník ZDARMA 1 ks CAPPUCCINO 12,5 g

s příchutí vanilka nebo irish cream. Nabídka platí v termínu od 22.5. do 22.6.2000.

JIHLAVANKA STANDATR mletá 75 g

Původní cena 15,90 Kč     nová cena 12,90 Kč
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Zprávy ze sportu

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Koje-
tín uspořádal ve dnech 29. a 30. dubna
2000 turnaj ve stolním tenisu pro členy
a příznivce, bývalé hráče z našeho měs-
ta.

V sobotu byl sehrán turnaj pro nere-
gistrované a nečleny oddílu. Oproti mi-
nulému ročníku byla účast slabší než loni,
snad pozdním termínem, již se hraje te-
nis i odbíjená. Turnaje se zúčastnilo pou-
ze 10 hráčů. Vítězem se stal Pavel Sko-
pal, žák Zvláštní školy v Kojetíně. Mimo
jiné Pavel Skopal se stal mistrem Zvlášt-
ních škol České republiky pro rok 1999.
Druhé místo obsadil Miloš Krčmař a
3.místo získal Mir. Svobodník. Všichni tři

4. ročník Memoriálu Rudolfa Silnouška
hráči postoupili do hlavního nedělního
turnaje.

V neděli 30.dubna 2000 proběhl pod
záštitou starosty města Ing. Mojmíra
Haupta hlavní turnaj Memoriálu Rudol-
fa Silnouška. Po zahájení předsedou od-
dílu Zdeňkem Mrázkem, popřál starosta
města Ing. Mojmír Haupt všem zúčast-
něným hodně zdaru a úspěchů. Každo-
ročně do Kojetína zajíždí paní Jarmila No-
váková, rozená Silnoušková, bývalá hráč-
ka stolního tenisu. Bohužel letošního roč-
níku se nezúčastnila, z důvodu úmrtí své-
ho manžela Miloše Nováka, bývalého
hráče stolního tenisu a také vynikajícího
fotbalisty slavné generace kojetínského

fotbalu, později hráče SK Baťa Zlín.
V hlavním turnaji soutěžilo celkem 16

hráčů, kteří hráli systémem na dvě po-
rážky. Pro různé důvody se tentokrát ne-
zúčastnili hráči Huťka, Kilhof, Haleš.
Všechna utkání byla velmi vyrovnaná, a
co je potěšitelné, že se prosazovali pře-
devším mladší hráči - Odehnal, Pištělák,
Zítka.

Celkovým vítězem se stal Luděk Vr-
těl, který se po těžkém zranění opět vra-
cí do formy. Druhý skončil obhájce loň-
ského titulu Bohdan Malý a 3.místo ob-
sadil Vlastik Orság. Podle umístění na
turnaji byla samostatně hodnocena i sou-
těž mládeže. Vítězem se stal Jakub Ode-
hnal, který se celkově umístil na skvělém
4.místě. Druhé místo patřilo Martinu Piš-

tělákovi a třetím vítězem sobotního tur-
naje mládeže se stal Pavel Skopal.

První tři hráči z každé kategorie byli
odměněni věcnými ceny a vítěz převzal
putovní pohár.
Oddíl stolního tenisu děkuje všem spon-
zorům, kteří věnovali věcné dary na ten-
to turnaj: Městský úřad Kojetín, HG Sty-
le Kojetín, ZaSa Kojetín a Masna Kro-
měříž.
TJ Sokol Kojetín oddíl stolního tenisu
vyzývá všechny zájemce o stolní tenis,
kteří se chtějí věnovat tomuto sportu,
nechť vstoupí do oddílu. Tréninky se ko-
nají v herně stolního tenisu v budově ply-
nové kotelny v Dudíkově ulici, Kojetín.
Rádi Vás uvidíme.

Zdeněk Mrázek, předseda oddílu

Úvodem několik slov o historii sou-
časného hokejového oddílu HC Koje-
tín.
Ukončením činnosti hokejového oddí-
lu Slavoje Kojetín v roce 1965 se ne-
nechala parta pro hokej zaujatých klu-
ků od hokeje odradit a odešla hrát do
hokejového oddílu Chropyně, pak do
Vodních sportů Kroměříž a později do
TJ Sokol Bezměrov. Mezi tyto hráče
patří Jindřich Krčmař, Zdeněk Řezní-
ček, Václav Ernst, Rudolf Hrudík a dal-
ší. Zásluhou těchto několika lidí, zejmé-

Hokej v Kojetíně
na pak Jindřicha Krčmaře a Zdeňka
Řezníčka, měli další a další hokejisté
z Kojetína a okolí možnost hrát hokej
ve zmíněných oddílech. Zasloužili se
tak největší měrou o pokračování ho-
kejové tradice v našem městě. Spolu-
vytvářeli nový kolektiv lidí, jehož všech-
ny členy vyjmenovat nelze, ale část vi-
díte na snímku z roku 1986. V roce
1993 se tento kolektiv rozhodl znovu
založit hokejový oddíl v Kojetíně, ten-
tokrát samostatný, pod názvem Spor-
tovní klub HC Kojetín. Začala tak nová

etapa hokeje v Kojetí-
ně.
Sportovní klub HC Ko-
jetín se každoročně zú-
častňuje okresních sou-
těží, pořádaných
Okresním výkonným
výborem svazu ledního
hokeje Přerov, v kate-
gorii mužů a v posled-
ních čtyřech letech také
v juniorské, dorostenec-

ké a žákovské
kategorii. Nej-
většího úspě-
chu dosáhli
žáci HC Koje-
tín, kteří vyhrá-
li svůj přebor
ve dvou ze čty-
řech ročníků.
Bohužel f i-
nanční mož-
nosti Sportov-
ního klubu  HC
Kojetín neu-
možňují hradit pronájmy zimních sta-
dionů na pravidelné tréninky všech ka-
tegorií. Avšak mladší, talentovaní ho-
kejisté z Kojetína, mají možnost přejít
do  hokejových oddílů HC Kroměříž,
event. HC Přerov a věnovat se tomu-
to sportu na vyšší úrovni . Přípravné
období nové sezóny 2000/2001
v těchto oddílech právě začíná a tak je
k přihlášení nejvhodnější čas.
Závěrem poděkování našemu nedáv-

TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

OKRESNÍ SOUTĚŽ ZDAT-
NOSTI V PŘÍRODĚ

V květnu 2000 (přesně 5.-7.) se
uskutečnila na Potštátě okresní
soutěž zdatnosti v přírodě, nazva-
ná „ MEDVĚDÍ STEZKA“.

Také této soutěže a s ní spoje-
ného třídenního pobytu pod stany
se zúčastnili chlapci a děvčata z TJ
Sokol Kojetín a získali dobré vý-
sledky. Nejlepší pak ve své kate-
gorii dosáhla Jana Šustková spolu
s Luckou Němečkovou. Děvčata se
v náročné soutěži umístila na tře-
tím místě.

JuL

NAŠI BORCI SE V OBLASTNÍ
SOUTĚŽI NEZTRATILI
V minulosti nevídaných 143 startují-
cích ze sedmi severomoravských okre-
sů se 14. května 2000 ve Frýdku-Míst-
ku postavilo na pomyslnou startovní
čáru, aby poměřili své síly v gymnastic-
kém čtyřboji.
Sestavy na hrazdě, kruzích, přeskoku
a akrobacii předvedlo 57 chlapců, cvi-
čení na kladině, přeskoku na hrazdě a
akrobacii předvedlo 86 děvčat.
Chlapci i děvčata byli rozděleni do čtyř
kategorií. V kategorii mladších žáků se
naše družstvo v sestavě Pavel Chova-
nec, Martin Juřen, Michal Sanitrník a
Jiří Šajer umístilo na 3.místě. V jed-
notlivcích pak nejlepší umístění dosá-
hl Michal Sanitrník, který získal pěk-
né třetí místo.

V kategorii starších žáků se družstvo
ve složení Radek Kondrčík, Jan Led-
vina, Dalibor Sanitrník a Ondřej Vož-
da umístilo na 2.místě. V jednotlivcích
pak Honza Ledvina byl hodnocen jako
čtvrtý nejlepší v této kategorii.
Rovněž děvčata, která do soutěže na-
stoupila se neztratila. Nejlepší umístě-
ní dosáhlo družstvo starších žaček, kte-
ré získalo třetí místo a v jednotlivcích
pak Pavla Minaříková obsadila čtvrté
místo, když získala stejný počet bodů
jako žákyně ze Šumperka. Rozdíl mezi
nimi byl jen 0,05 bodu. Starší žačky
se představily ve složení Pavla Minaří-
ková, Kateřina Šubíková a Vlasta Řez-
níčková, které doplnila Zuzana Frits-
cherová z Přerova.
V kategorii mladších žákyň startovalo
družstvo složené ze dvou odborů,

z Kojetína a z Přerova. O složení, tak
jako v ostatních kategoriích, rozhodlo
umístění na okresní soutěži, která se
konala 29.dubna 2000 v Kojetíně.
Z našich děvčat byly do družstva zařa-
zeny Vendula Řezníčková a Petra Po-
spíšilová. Družstvo se umístilo ze šesti
startujících na čtvrtém místě.
Uspořádáním okresní soutěže v Koje-
tíně byl pověřen odbor Sportu pro
všechny TJ Sokol Kojetín. Oblastní
soutěž pak organizačně zabezpečova-
la okresní asociace Sportu pro všech-
ny z Frýdku-Místku.
Trochu nás mrzí, že z důvodů spíše
administrativních naši borci, kteří se
umístili do čtvrtého místa v soutěži jed-
notlivců, nebudou startovat na repub-
likové soutěži v Plzni. Bylo rozhodnu-
to, že do družstev nebudou zařazeni

no zesnulému předsedovi oddílu Janu
Poláchovi za to, že byl jedním z těch,
kteří poponesli pomyslný štafetový
kolík o kousek dál.
Věříme, že hokej v Kojetíně pokračo-
vat bude, vždyť kdo alespoň jednou
v životě viděl ty nejmenší žáčky v ho-
kejové výzbroji, jejich jiskřící oči, udě-
lá všechno proto, aby je mohl viděl zas.

Za Sportovní klub HC Kojetín
Jaromír Krčmař, Miroslav Polách

čtyři nejlepší podle dosažených výsled-
ků v soutěži jednotlivců, ale vítězná
družstva. Tak snad až příště.
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Společenská kronika

V měsíci květnu se dožili
významného

životního jubilea:

94 let Božena PASMÍNKOVÁ
85 let Anděla POKSTEFFELOVÁ

Julie POSPÍŠILOVÁ
80 let Antonie BERGLOVÁ

Ludmila NUCOVÁ
Víťa PAZDEROVÁ
Marie UHROVÁ
Jindřich VOJÁČEK

75 let Jarmila FOLTINOVÁ
Božena MLEČKOVÁ

70 let Božena BROŽOVÁ
Jiří LUČAN
Etela OLÁHOVÁ
Květoslava ŠŤASTNÍKOVÁ
Jaroslav ZAPLETAL
Jan ZATLOUKAL

V sobotu 20. května 2000 byly slavnostně
přivítány

do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Martin KOPLÍK, Martin VYKOUPIL,
Tereza GRYGAROVÁ,

Michaela LIGAČOVÁ, Filip INDRÁK

V měsíci dubnu nás opustili:

Radoslav FORMÁNEK, Karel KAJNAR,
Milan MATULA, Božena ŠACHOVÁ

Čest jejich památce!

☛ CD, kazety

Nejprodávanější tituly za měsíc květen

v prodejně Zdeněk Němec - SONG Kojetín

1. WANASTOWI VJECY - Hračky

2. DAMIENS - Svět zázraků

3. TĚŽKEJ POKONDR - Vypusťte kra-

kena

4. BUTY - Kapradí

5. JAN NEDVĚD - Vašek

6. LUCIE - Vše nejlepší (88-99)

7. KAREL PLÍHAL - Kluziště

8. JOZEF RÁŽ - Jožo

9. HOLKI - S láskou

10. DANIEL LANDA - Konec

☛ Knihy

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA MĚSÍC ČERVEN

* O svatém Fortunátu, kapka deště má cenu dukátu.

* Když v červnu studené větry vějí, tu se bouřky opožďují.

* Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

* Medardova kápě - čtyřicet dní kape.

* Prší-li na svatého Barnabáše - padají hrozny do koše.

* Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

* Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

* Svatý Vít dává trávě pít.

* Po Božím těle skoč do vody směle.

* Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

* Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dny celé; je-li bez deště , bude
pěkně ještě.

* Svatý Ivan bude plačtivý pán.

* Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.

* Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

1. DONA - velikonoční kuchařka

2. SIMMEL - Divím se, že jsem tak

veselý

3. IKAR - Kuchyně a koupelny

4. SMITH - Monzun

5. MCBAIN - Jeho slovo je zákon

6. BRAMBACH - Borgiové

7. IKAR - Jablečný ocet

8. IKAR - Domov na zahradě

9. CORNWELLOVÁ - Výjimečný trest

10. KARTOGRAFIE - Autoatlas ČR


