
V roce 1993 se přihodily dvě události, které Kojetínu výrazným 
způsobem zasáhly do života. První z nich, vznik samostatné 
České republiky, znamenala zásadní změny v chodu státní 
správy a samosprávy, přinesla změny v řízení všech státních 
institucí včetně školství a víceméně ovlivnila příchod druhé, 
regionální  události,  tj.  založení  kojetínského  gymnázia.  Od 
roku 1993 uplynulo dvacet let. Je to hodně nebo málo? To je 
otázka… 
Vezmu-li v potaz lidský život, připadá mi, že každých dvacet 
let má různou délku trvání. Prvních dvacet utíká nejpomaleji. 
Spěcháme do dospělosti a zatím netušíme, že tomu jednou 
bude přesně naopak. V dalším dvacetiletí se tempo žití tak ně-
jak zrychluje. S mládím se rozloučíme někde na cestě za kari-
érou, budováním vlastní rodiny a pořizováním hmotných statků 
a život letí dál. Naše tužby a přání nás neustále ženou vpřed.
U institucí  je  to trochu  jinak. Při  jejich budování není čas hlí-
dat čas, takže než se nadějete, prvních dvacet let je pryč. Je 
to dostatečně dlouhá doba na  to, aby  instituce  tzv. dospěla.  
Na rozdíl od lidského žití si však musí dát pozor, aby v tem-
pu nepolevila, aby nepřestala usilovat o nové věci, myšlenky, 
o  pozitivní  změny,  protože  pokud  ustrne,  pokud  se  spokojí 
s dosaženým a začne žít z podstaty, dříve či později zjistí, že 
zatuchla, že se proměnila ve fosilii, jak se to už nejedné „instituci 
s tradicí“ stalo. Instituce je tedy třeba průběžně reformovat.
Z historického hlediska se vzdělání s reformami vždy úzce po-
jilo. Jednoho z našich významných reformátorů dokonce na-
zvali učitelem národů. Pokud nás reformy zbavují  zbytečnos-
tí, zastaralých myšlenek a konzervativních metod, jsou vítané. 
Potíže nastávají tehdy, když se kormidla vzdělávání zmocní 
reformátoři vytrvalci, kteří utrpěli podezření, že zatuchlé a ne-
vyhovující je vše, co uvedly v život předchozí generace. Tito 
novodobí Komenští nadšeně chrlí  jeden nápad za druhým, 
takže je školy obvykle nestačí pořádně uvést do praxe a no-
vinky zmizí v propadlišti dějin dříve, než se stihly vyhodnotit, 
jak je dnes módní říkat  evaluovat. Po takovém reformním úsilí 
v instituci většinou nezůstane kámen na kameni.      
K. P. Liessmann tvrdí, že vypracovávat pro každou generaci 
nové pojetí studia si může dovolit jen velmi bohatá nebo vel-
mi hloupá země. Dvacetiletá Česká republika se zmítá v krizi. 
Moc jí přeji, aby se kormidla ujímali pouze poctiví a zkušení 
hospodáři, kteří šmahem nezamítnou to dobré, co se osvědči-
lo, ale na pozitiva budou umět navázat vlastními inovativními 
metodami.
Statistika výsledků vzdělávání na kojetínském gymnáziu potvr-
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zuje, že po dvaceti letech usilovné práce si kojetínské gymná-
zium získalo pevné místo v regionu a dokázalo, že i na malém 
městě může být kvalitní škola, která obstojí v konkurenci škol 
s tradicí. Naši absolventi se bez problémů uplatnili v oblastech 
vědy, obchodu, práva, medicíny, stavitelství, umění a v dalších 
rezortech lidské činnosti. Dokázali  jsme se poprat se všemi 
změnami, které za posledních cca patnáct let školská reforma 
zrodila, a v úspěšnosti u státních maturit jsme opakovaně zau-
jali pozici mezi deseti nejúspěšnějšími školami v Olomouckém 
kraji. Při vzdělávání našich žáků považujeme za důležité, aby 
naše škola byla místem, kde je člověk svobodný, kde se žáci 
mohou soustředit, mají dostatek času k přemýšlení a dosta-
tek prostoru k tomu, aby dospěli k pochopení. Nepodléháme 
neověřeným  populistickým  metodám,  jež  některé  reformní 
kroky umožnily. Shromažďování  informací a  jejich povrchní 
a  rychlé  zpracování  se  nesmí  stát  náhražkou  skutečného 
vědění. Gymnáziu Kojetín  jde především o žáka, o  jedince 
a jeho schopnost myslet, chápat, nalézat. Svým žákům nabí-
zíme prostor pro osobnostní rozvoj, pro seberealizaci, podpo-
rujeme je v samostatném myšlení i v jejich aktivitách.  
Za  uplynulých  dvacet  let  gymnáziem  prošla  celá  řada  vý-
borných  žáků  a  pedagogů,  zástup  vynikajících  osobnos-
tí, které se staly  trvalou a milou součástí historie školy. Tito 
lidé  vytvářeli  svou  prací,  svými  nápady  a  činy  atmosféru 
a  dobré  jméno  školy.  Kojetínskému  gymnáziu  k  jeho  dva-
cátým  narozeninám  moc  přeji,  aby  v  jeho  lavicích  i  na-
dále  usedali  studia  chtiví  žáci,  které  budou  učit  zkušení 
a laskaví učitelé. Přeji gymnáziu, aby si ho město i nadále po-
važovalo a aby bylo pro svůj region stálým přínosem a pro 
Kojetín centrem vzdělávání.                                     K. Švédová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 66. zasedání konaném dne 15. května 2013
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Ve zkratce

- schválila rozpočtové  opatření 
č. 9/2013, které obsahuje: 

- příjmy ve výši  1.321,61 tis. Kč
- výdaje ve výši 1.321,61 tis. Kč,

- souhlasila s převodem byto-
vé  jednotky  č.1205/3  o  velikosti 
3+1,  která  se  nachází  v  domě  č. 
p.  1205  z  vlastnictví Města Kojetí-
na za  dohodnutou  kupní  cenu  ve 
výši  640.000  Kč  a předloží návrh 
na  převod bytové jednotky č.1205/3 
k projednání a schválení Zastupitel-
stvu města dne 18. června 2013,
- schválila  výběr  dodavatele  na 
realizaci  veřejné  zakázky  “Rekon-
strukce  teplovodního  kanálu  na 
sídlišti SEVER v Kojetíně“ uchaze-
či:  ERDING,  a.  s.,  Brno,  který  byl 
doporučen  komisí  pro  posouzení 
a hodnocení zakázek na výše uve-
denou  zakázku  a  zároveň  schváli-
la uzavření smlouvy o dílo na  tuto 
investiční akci s nabídkovou cenou 
5 923 099 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na  vypracování  projektové  studie 
na „Sportovní halu Kojetín“ mezi ob-
jednatelem: Městem Kojetín a zho-
tovitelem:  Ing. Pavlem Olšovským, 

Kroměříž,  s  nabídkovou  cenou  ve 
výši 60 000 Kč bez DPH,
- schválila změnu kapacity Základ-
ní školy Kojetín, náměstí Míru 83 ze 
440 na 460 žáků a schválila podání 
žádosti  o  změně  kapacity  s  účin-
ností od 1. září 2013,
- schválila  poskytnutí  peněžité-
ho  daru  ve  výši  5.000 Kč  rodičům 
člena české reprezentace v horole-
zectví, na úhradu nákladů na sou-
středění  a  závody  v  horolezectví 
v roce 2013,
- souhlasila s poskytnutím peněži-
tého daru ve výši 30.000 Kč Nábo-
ženské obci Církve československé 
husitské Kojetín, jako příspěvek na 
činnost na rok 2013,
- souhlasila s  poskytnutím  peně-
žitého daru ve výši 30.000 Kč Ha-
sičskému záchrannému sboru Olo-
mouckého kraje, jako příspěvek na 
pořízení nového vybavení (záchra-
nářské  termokamery)  na  požární 
stanici Kojetín a předloží k projed-
nání ZM 06/2013,
- vzala na vědomí:  dodatek 
č.  1  k  Vnitřní  směrnici  č.  4/2012  - 
Organizační  řád Školní  jídelny Ko-

jetín, příspěvkové organizace, uza-
vření  provozu  Školní  jídelny  Koje-
tín, příspěvkové organizace během 
letních prázdnin (8.  - 26. července 
2013)  a  kalkulaci  cen  stravného 
Školní  jídelny Kojetín, příspěvkové 
organizace, s účinností od 1. červ-
na 2013,
- vzala na vědomí závěrečné hod-
nocení  akce  21.  ročník  Přehlídky 
amatérských  divadelních  souborů 
Divadelní Kojetín 2013,
- vzala na vědomí organizační za-
jištění  akce  Kojetínské  hody  2013 
a Kojetínské hudební léto 2013.

Rada města na svém mimořád-
ném zasedání konaném dne 
22. května 2013 souhlasila se 
záměrem  výstavby  víceúčelové 
sportovní haly v Kojetíně a uložila 
vedení města  předložit  na  jednání 
rady  dne  5.  června  2013  písemné 
podklady  k možnostem  financová-
ní  výstavby  víceúčelové  sportovní 
haly v Kojetíně. 

Jiří Šírek

- Investiční akce letošního roku pro-
bíhají,  případně  jsou  připravovány 
v  rámci  výběrových  řízení.  Právě 
probíhá  další  etapa  budování  ka-
nalizace v ulici Padlých hrdinů,  její 
poslední část se připravuje tak, aby 
mohla být do konce roku realizová-
na. V této ulici byla opravena míst-
ní  komunikace  a  proběhly  terénní 
úpravy  s  vytvořením  parkovacích 
míst.  Výběrová  řízení  proběhla  na 
výměnu  oken  v  mateřské  škole 
v Hanusíkově ulici a na poliklinice, 
na  rekonstrukci  teplovodního  ka-
nálu  na  sídlišti  Sever.  Počátkem 
června začne rekonstrukce DPS na 

nám. Dr. E. Beneše. Zároveň jsme 
podali žádost na opravu Masaryko-
va  náměstí,  rekonstrukci  učeben 
v základní škole nám. Míru a připra-
vujeme opravu památníků vztahují-
cích se ke 2. světové válce. Finišuje 
se  také  při  výběru  nového  vozidla 
- cisterny pro kojetínské dobrovolné 
hasiče.

-  Záměr  vybudovat  cyklostezku 
mezi Kojetínem a Tovačovem s na-
pojením na Zlínský kraj začal dostá-
vat  reálnější  podobu. Vedení měst 
Kojetína a Tovačova a obcí Lobodi-
ce a Uhřičice se začala zabývat vy-

tvořením společné deklarace smě-
řující k výstavbě cyklostezky, která 
by  měla  být  symbolickou  spojkou 
arcibiskupských  měst  Olomouce 
a Kroměříže.

-  Ač  tomu  zatím  počasí  moc  ne-
nahrává,  přípravy  na  provozování 
koupaliště  jsou  v  plném  proudu. 
Rada města  rozhodla,  že  vstupné 
zůstane na stejné úrovni jako v loň-
ském roce, stejně tak jako otevírací 
doba a podmínky vstupu.

Jiří Šírek 

KONČÍ SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU 
Finanční odbor města Kojetína upozorňuje občany města Kojetína,
že ke dni 30. června 2013 skončí splatnost místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013.
Informace k místnímu poplatku (ohlašovací povinnost, osvobození 

od poplatkové povinnosti) lze získat na tel.: 581 277 462, 
e-mail: m.calabova@radnice.kojetin.cz

Starosta města Kojetína
zve na 21. zasedání

Zastupitelstva Města
Kojetína,

které se bude konat
v úterý 18. června 2013

od 16 hodin v sále
Vzdělávacího a informačního 
centra Kojetín, Masarykovo 

náměstí 8.  
Jiří Šírek, starosta města
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Informace pro občany
Elektronické aukce

Elektronické aukce jsou hitem po-
slední doby, který města a obce 
využívají, aby při nákupu elektric-
ké energie či plynu ušetřily. Měs-
to Kojetín chce totéž nabídnout 
i občanům.
Město Kojetín je dalším z měst, které 
tento  způsob  nakupování  elektřiny 
a plynu nabídne přímo obyvatelům. 
„Naše  město  má  pozitivní  zkuše-
nosti s elektronickými aukcemi, díky 
nimž  uspořilo  v  loňském  roce  ne-
malé finanční prostředky při nákupu 
elektrické energie a zemního plynu 
pro město Kojetín a jeho příspěvko-
vé  organizace.  Nabízíme  nyní  tuto 
možnost, vysoutěžit si levnější ener-
gie, také našim spoluobčanům,“ říká 
místostarostka  Kojetína  Ilona  Ka-
pounová.
Do  e-aukce  se  mohou  zaregistro-
vat nejen občané města Kojetín, ale 
i  obyvatelé  okolních  obcí.  „Při  po-
slední e-aukci  se nám podařilo do-
sáhnout  úspory  na  silové  elektřině 

zhruba  10  až  15%,  u  podnikatel-
ských subjektů až 20%. U zemního 
plynu  činila  úspora  zhruba  25  %,  
v některých případech se pohybova-
la  okolo  30 %,  a  to  v  závislosti  na 
spotřebě  jednotlivých  domácností.“ 
řekl Martin Anders z firmy Marandis, 
která v Kojetíně elektronickou aukci 
lidem zprostředkuje.
Cílem  je  sdružit  co  největší  počet 
domácností,  neboť  čím  větší  bude 
poptávka, tím lepší ceny mohou do-
davatelé nabídnout. 
Zájemci o zařazení do e-aukce mo-
hou  přijít  s  potřebnými  doklady  do 
budovy městského úřadu. „S sebou 
by měli mít kopie posledního ročního 
vyúčtování a kopie aktuálních smluv 
s  dodavateli  energií  včetně  případ-
ných dodatků. Pracovník firmy, kte-
rá aukci pořádá, občanům vysvětlí, 
jak vše bude probíhat a převezme si 
podklady nutné k zařazení do e-auk-
ce. Obrovskou výhodou je, že se lidé 
před samotnou aukcí k ničemu ne-
zavazují. Nové smlouvy s dodavateli 
podepíší až na základě vysoutěžené 
ceny,“ upozornila Ilona Kapounová.

Občané,  kteří  jsou  časově  zane-
prázdnění, mohou svou registraci do 
e-aukce  provést  také  elektronicky,  
a  to  formou emailu,  kdy na adresu 
organizátora zašlou všechny potřeb-
né  podklady,  které  jsou  nutné  pro 
zařazení.    Nespornou  výhodou  je 
skutečnost,  že  občané nemusí  své 
současné  smlouvy  sami  vypovídat. 
Veškerou  administrativu  spojenou 
s podáním výpovědí za ně provede 
vítězný dodavatel z e-aukce. 
Sběr  dat  bude  probíhat  v  měsíci 
září  a  samotná  aukce  se  uskuteč-
ní začátkem října. Následně budou 
všechny domácnosti, které se e-auk-
ce zúčastní, informovány o výsledku 
a dalším postupu.
Závěrem  je  třeba  ještě podotknout, 
že  celá  služba  výběru  dodavate-
le  energií  je  pro  občany  zdarma  
a účastí v e-aukci se občané k pod-
pisu nových smluv nezavazují.
Bližší  informace o  termínech sběru 
dat najdete v příštím čísle zpravoda-
je a také na našich webových strán-
kách,“  připomněla  místostarostka 
Kojetína.

Provoz koupaliště 
v Kojetíně v roce 2013

Provoz bude zahájen v sobotu  
1. června 2013 od 12 hodin

Otevírací doba:
červen:
pondělí - pátek:  od 12 do 19 hodin
sobota - neděle: od 10 do 19 hodin

červenec - srpen:
pondělí - pátek: od 10  do 19 hodin
sobota - neděle:  od 9  do 19 hodin

Vstupné:
dospělí:  45 Kč
děti, studenti: 30 Kč
ZTP:  zdarma

Sleva:
pro školy a zájmové kroužky 
(pro skupiny nad 8 dětí) 

s doprodovem pedagogického
 pracovníka!

Vstupné na osobu 15 Kč.
Po dohodě možnost vstupu
i před otevírací dobou.

K dispozici je restaurace 
s nápoji a rychlým občerstvením.

Služby:
Na  koupališti  je  nainstalována 
webová  kamera,  která  umožňuje 
zjistit  aktuální  stav  provozu  na 
koupališti.  Odkaz  je  umístěn 
na  webových  stránkách  Města 
Kojetína: http://www.kojetin.cz.
Info  linka  v  období  provozu 
774 750 296.
Přijďte  si  zaplavat  a  relaxovat  do 
našeho  krásně  upraveného  areá-
lu s bazény s  tobogánem, vířivkou  
a dalšími vodními atrakcemi.
Váš pobyt na koupališti vám zpříjem-
ní i námi nabízené doplňkové služby.
Pro milovníky internetu je v okolí re-
staurace  nainstalován  wi-fi  vysílač, 
který umožňuje připojení k internetu 
mobilních zařízení nebo notebooků.  

Sportovní aktivity: 
- dvě hřiště na plážový volejbal  
(s  možností  zapůjčení  míče 
10 Kč/hodina),
- hřiště na nohejbal
(s  možností  zapůjčení  míče 
10 Kč/hodina),
- hřiště na minigolf 
(zapůjčení  hole  děti  15 Kč/hodina, 
dospělí 30 Kč/hodina).

Možnost  zapůjčení  slunečníku 
15 Kč/den se zálohou 50 Kč.

Za celý realizační tým se těšíme na 
vaši návštěvu!

Vlastimil Psotka
ředitel společnosti 

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
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Informace pro občany

English Corner

During the month of May, my mo-
ther came from the US for a visit. 
She was nervous about flying by 
herself so we found a direct flight 
from Chicago to Warsaw (Poland). 
My brother dropped her off at the 
airport  in  Chicago  and  I  picked 
her up at  the  airport  in Warsaw. 
She  didn’t  have  to  worry  about 
changing planes in an unfamiliar 
airport.  I  don’t  have  a  car  so we 
took the train from Warsaw to Ko-
jetin. It took about 6 hours, but the 
train was nice and we had a chan-
ce to visit with each other. While 
my mom was here we only spoke 
English, so my daughter’s English 
has improved quite a bit. I think her 
Czech and English language skills 
are at almost the same level now. 
I’m really glad that spring is final-
ly here, although I  haven’t been 
able to keep up with the garden. 
The grass and weeds are growing 
so quickly that I can’t cut them fast 
enough.  It  also  doesn’t  help  that 
it  has  been  raining  all  the  time. 
Whenever I  have  time  to  work 
in the garden, it starts to rain and  
I can’t do anything. It’s very frustra-
ting! The plants on the window sill 
are looking great and now that the 
Three Ice Saints (Pankrac, Servac 
and  Bonifac)  have  past,  we  can 
transplant  them  into  the  garden. 
I’m  looking  forward  to  the  fresh 
vegetables. Hope you are having 
a nice spring!

by herself (bai hə:’self) - sama
drop off (drop of) - dovézt
pick up (pik ap) - vyzvednout
unfamiliar (anfə’miljə) - neznámý
visit with each other (vizit wid i:t∫ 
adə) - promluvit si spolu
while (wail) - zatímco
although (o:l’dəu) - přestože
keep up with (ki:p ap wid)
                             - držet krok s...
weeds (wi:dz) - plevel
whenever (wen’evə) - kdykoliv
whoever (hu:’evə) - kdokoliv
whatever (wot’evə)
                          - cokoliv/jakoliv
wherever (weər’evə)
                    - kdekoliv/kamkoliv

Jay Davis

Myšlenka Arcibiskupské 
cyklostezky žije
V  loňském  roce  se  Město  Kojetín 
neúspěšně ucházelo o dotaci z Re-
gionálního  operačního  programu 
Střední  Morava  na  výstavbu  cyk-
lostezky  s  pracovním názvem  „Ar-
cibiskupská cyklostezka“. Myšlenka 
na její zbudování ovšem nezapadla 
a hledají se další možnosti jejího fi-
nancování.
Původním  záměrem  bylo  propojit 
dvě  arcibiskupská  města  -  Kro-
měříž  a  Olomouc  (odtud  pochází 
i pracovní název Arcibiskupská cyk-
lostezka), v současné době se spí-
še zaměřujeme na využití stávající 
již  částečně  vyznačené  cyklotrasy 
5040, která by dostala nový povrch 
a  vedla  z  Kojetína,  přes  Uhřičice, 
Lobodice  do  Tovačova,  kde  by  se 
napojila  na  cyklostezku  Bečva. 

Cyklostezka Bečva, někdy také na-
zývána jako první cyklodálnice C1, 
vede od pramenů Bečvy až po  její 
soutok s řekou Moravou a měří 160 
km.  Obě  tyto  cyklostezky,  Bečva 
i Arcibiskupská, mají stejnou filoso-
fii - obě vedou podél vodních toků, 
Bečvy a Moravy.
V závěru měsíce května se staros-
tové a místostarostové obcí a měst, 
na  jejichž  katastru  by  měla  Arci-
biskupská  cyklostezka  vést,  trasu 
této  cyklostezky  projeli  na  kolech 
a domluvili se na dalším společném 
postupu.  Byla  vytvořena  Dohoda 
o spolupráci na přípravě cyklistické 
stezky, po jejím schválení ve všech 
zastupitelstvech partnerských obcí, 
bude  vypracována  studie  a  zahá-
jena  jednání  o  možnostech  finan-
cování  její  výstavby.  Jako  nejvíce 
pravděpodobná  se  jeví  možnost 
dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury se spoluúčastí zainte-
resovaných obcí a měst.

Ilona Kapounová

Policie České republiky pátrá
Ukradená kabelka 
V  pátek  24.  května  2013  krátce 
před půl čtvrtou odpoledne byla na 
parkovišti na ulici Olomoucké v Ko-
jetíně okradena 58letá žena. Zatím 
neznámý  pachatel  využil  toho,  že 
nezamkla vozidlo Š-Fabii a z vnitř-
ních  prostor  ukradl  zde  ponecha-
nou kabelku. Poškozená v ní kromě 
peněženky s penězi měla  i osobní 
doklady, doklady od vozidla, plateb-
ní karty, mobilní telefon a další věci. 
Škoda byla vyčíslena na téměř de-
set tisíc korun. Policisté případ šetří 
pro podezření ze spáchání přečinů 
krádež  a  neoprávněné  opatření, 
padělání  a  pozměnění  platebního 
prostředku. 

Poblíž  vozidla mělo parkovat další 
vozidlo přesně nezjištěné značky, ve 
kterém měla sedět žena,  jejíž svě-
dectví  by mohlo být  velmi  důležité 
při objasnění tohoto trestného činu.  
Obracíme se žádostí k této svědky-
ni,  která  by  mohl  jakoukoliv  infor-
mací přispět  k vypátrání pachatele, 
aby se přihlásila buď osobně nebo 
telefonicky  na  obvodní  oddělení 
P ČR Kojetín, telefon: 974 778 721, 
případně na mobil 601 365 549, na 
kteroukoliv policejní služebnu nebo 
na  bezplatnou  telefonní  linku  158. 
Za spolupráci děkujeme.

Policie České republiky
Obvodní oddělení Kojetín 

www.policie.cz
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Běh proti drogám
Městská policie Kojetín, DDM 
Kojetín a Gymnázium Kojetín vás 
zvou na 7. ročník závodu 
„Běžíme proti drogám“.

V  roce  1987  rozhodlo  Valné  shro-
máždění OSN, že 26. červen bude 
každoročně připomínán  jako Mezi-
národní  den  boje  proti  zneužívání 
drog a nezákonnému obchodování  
s  nimi.  Tento  den  je  příležitostí  
k  posílení  spolupráce  při  řešení 
drogové problematiky.

Ve středu 26. června 2013 se v na-
šem městě opět uskuteční běžecký 
závod „Běžíme proti drogám“, který 
je určen pro žáky kojetínských škol 
i  pro  širokou  sportovní  veřejnost. 
Hlavní myšlenkou této akce je pře-
devším  upozornit  na  problematiku 
návykových  látek  a  pomoci  zvýšit 
aktivitu na poli protidrogové preven-
ce.  Jelikož  návykové  látky  nejsou  
v našem městě mezi dětmi a mla-
dou  generací  žádnou  vzácností 
a  také  díky  úspěšnému  průběhu 
předcházejících  závodů,  pokraču-
jeme letos dalším ročníkem.

Připojte se k myšlence tohoto  
závodu a poběžte s námi!

Kde:
sportovní areál Gymnázia 
Kojetín, ulice Hanusíkova

Kdy:
26. června 2013

Registrace závodníků:
8.00 - 9.30 hodin
(podle kategorií)

Start prvního závodu:
 9.30 hodin

Jaké trasy si můžete vybrat?
PROPAGAČNÍ TRAŤ
 - délka 400 m, pro všechny věkové 
kategorie bez rozdílu pohlaví,
- nesoutěžní  trať pro každého, pro 
jednotlivce i pro pracovní nebo tříd-
ní kolektivy.
Běh není podmínkou startu, jde  
o přihlášení se k myšlence závodu.
ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 1: 
 - délka 1,7 km, pro kategorie mladší 
a starší žáci a žákyně,
- soutěžní  trať pro uvedené katego-
rie, přihlásit se mohou neregistrovaní 
i registrovaní běžci,
- závod jednotlivců a závod šestičlen-
ných družstev (3 chlapci + 3 dívky),
-  družstvo  reprezentuje  třídu,  počet 
přihlášených družstev není omezen.

ZÁVODNÍ TRAŤ Č. 2: 
 - délka 5,5 km, pro všechny ostatní 
kategorie,
- soutěžní trať pro uvedené katego-
rie,  přihlásit  se  mohou  neregistro-
vaní i registrovaní běžci,
-  závod  jednotlivců  a  závod  šes-
tičlenných  družstev  (tři  muži  +  tři 
ženy),
-  družstvo  reprezentuje  kolektiv 
nebo  firmu,  počet  přihlášených 
družstev není omezen.

V průběhu celé akce se o vaši zába-
vu postará moderátor Rádia Haná.

V areálu bude připraven také další 
doprovodný program.

Ceny  vítězům  letošního  ročníku 
bude předávat Jaroslav Bělka, člen 
Zastupitelstva Města Kojetín, spor-
tovec a propagátor běžeckých dis-
ciplín.

Další  informace  o  akci  se  dozví-
te  na  telefonním  čísle  603157213, 
kam můžete  směřovat  své dotazy, 
popř. elektronickou poštou na adre-
se: velitel@me.kojetin.cz.

Jiří Hübner
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Došlo do redakce
Báječná léta na laně

Název tohoto příspěvku jsem pou-
žil z knihy horolezce Šerpy - Jiřího 
Růžičky. 
V době konzumního života, sedě-
ní mladých  lidí u počítače,  televi-
ze a hraní automatů se málo kluků 
nebo holek věnuje vůbec nějakému 
sportu. V našem rodném městečku 
je několik hlavně kolektivníh spor-
tů podporovaných Městem Kojetín 
- fotbal, volejbal, tenis nebo kano-
istika. Individuálních sportů je sa-
mozřejmě více. Většina sportovišť 
je  přístupná  v  rámci  DDM  nebo 
příslušného  klubu,  samozřejmě 
za  uhrazení  vstupného  nebo  ná-
kladů. 
O  to  je  zajímavější,  že  uprostřed 
rovné Hané, kde je největší kopec 
Kovalovský, se prosadí individuál-
ní sport - lezectví.
Abych vše uvedl na správnou míru. 
V názvu horolezectví si většina lidí 
představí omrzlou expedici s cepí-
ny na K2. Ta to jedna z tradičních 
disciplín, má také rovnocenné od-
větví ve sportovním, které se dělí 
samozřejmě  dál  -  Bouldering,  le-
zení  na  rychlost,  lezení  na  obtíž-
nost, umělé stěny, skály...
Před  několika  lety  se  syn  Jakub 
Dvouletý učil  s  kolínskými  skauty 
slaňovat  skály  u Čáslavi. Několik 
let to v něm dřímalo. Před dvěma 
lety  mne  přesvědčil,  abych  do-
mluvil  lezení  na  skalách.  Krásný 
podzimní  slunečný den nás přiví-
tal  na  Čertovkách  u  Lidečka.  Ta-

kový,  jak se píše v knížkách - na 
který se nezapomíná. S půjčenou 
výbavou  nás  lezec  Honza  Škrob 
zaučoval  základům  bezpečnosti 
a postupně tajům lezením na „tře-
ní“  na pískovci. Do  zimy  jsme se 
stihli  vybavit nejnutnějším a  ještě 
několikrát navštívit „okolní“ skalky. 
Ten rok jsme naposledy lezli ven-
ku 17.  listopadu na Břestku. Dole 
pod Buchlovem se převaloval mlž-
ný opar a nahoře jsme bojovali na 
rozehřáté skále s Yosemitskou 6+. 
Nádherná vzpomínka na celou še-
dou zimu.
Hned na začátku  jsme začali  tré-
novat  i  na umělých stěnách. Nej-
blíže  je  horolezecký  oddíl  v  Pro-
stějově  se  stěnou  na  Gymnáziu 
Jiřího  Wolkera,  za  který  soutěží. 
Postupně  jsem odpadal a  klukovi 

jsme  s  ženou  dělali  pouze  jističe 
a  řidiče.  Další  rok  skály,  umělé 
stěny  v  okolí  a  nejnižší  soutěže. 
Postupně  se  závody  přesunuly 
i  do  Čech.  Dovolená  se  postup-
ně upravila na lezení. Ještě, že je 
v okolí skal nádherná příroda. Na 
Slovensku byl  pro mne  jedinečný 
zážitek  skalní  útvar  „Dreveník“ 
vedle  Spišského  hradu.  Synátor 
mi pomohl vylézt na 12 m vápen-
cový  pilíř.  Po  cestě  se  mi  honilo 
hlavou  -  co  tady  vlastně  děláš? 
Ten pohled do okolí stál za tu dři-
nu… Asi  ho  už  chápu,  i  když  to 
není můj oblíbený sport.
Další  rok  uběhl.  Z  koníčka mého 
syna se stal kůň. V  Tendon Cupu- 
regionálním poháru mládeže (šest 
závodů  po  celé  republice)  se  za-
čal  dostávat  na  první  místa.  Le-
tos, přesto že se mu vydařil závod 
v  nižší  soutěži,  zkusil  nejvyšší 
soutěž u nás - Tendon ČP mláde-
že - postupil a dostal se do výběru 
reprezentace ČR. Mezi nabušený-
mi borci s osobními trenéry získal 
po  dvou  závodech  čtvrté  místo 
a  zároveň  vstup  do  české  repre-
zentace.
Kluk z placky se dostal mezi spor-
tovce, kteří pocházejí z lezeckých 
rodin nebo vyhlášených lezeckých 
oblastí. Dle  rozlišení  jednoho  tre-
néra patří dnes mezi „maníky“.
Jo, a trénink je…
Když vyřizoval pas a chtěli mu se-
jmout otisky - tak až na třetí pokus 
- Jakub Dvouletý 14,5 roku - Gym-
názium Kojetín  (tercie)  - 2,5  roku 
leze - po všem.                        RD
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Došlo do redakce
Memoriál Františka 
Dočkala v Popůvkách

Poslední  dubnový  víkend  pořáda-
li  dobrovolní  hasiči  z  Popůvek  již 
9.  ročník Memoriálu Františka Do-
čkala, který se koná na počest ze-
snulého  dlouholetého  člena  a  sta-
rosty SDH Popůvky.
Devátý  ročník  memoriálu  byl  do-
plněný  o  okrskovou  soutěž  MHJ 
v  požárních  útocích  v  kategoriích 
přípravka, mladší žáci a starší žáci. 
Soutěž  doprovázelo  celý  den  slu-
nečné  počasí,  dobré  občerstvení 
a skvělá nálada zúčastněných. 
Okrskové  soutěže  se  zúčastnila 
tři  družstva  přípravky,  osm  druž-
stev mladších žáků a šest družstev 
starších  žáků. Na memoriál  přijelo 
deset ženských a třináct mužských 
družstev.
Na  samém  začátku  předvedli  ha-
siči z Popůvek, Přerova a Lobodic 
v kategorii přípravky, jaké nástupce 
si vychovávají. Všechna tři družstva 
předvedla  ukázkový  útok  malých 
hasičů,  kteří  jdou  většinou  ve  sto-
pách  svých  rodičů a  sklízejí  úspě-
chy  na  dětských  soutěžích. V  této 
divácky  nejatraktivnější  kategorii 
se podařilo našim domácím malým 
hasičům vybojovat krásné 1. místo 
s časem 36,76.
Po  kategorii  přípravek  následova-

li  již  ostříle-
ní  závodníci 
z řad mladších 
a starších žáků. 
Letošní  rok  se 
i  nám  podaři-
lo  po  dlouhé 
době  sesta-
vit  tři  dětská 
družstva,  díky 
čemuž  jsme 
mohli  starto-
vat  ve  všech 
ka tego r i í ch . 
Mladší žáci na 
domácí  půdě 
začali nelehkou cestu za obhajobou 
loňského úspěchu v podobě postu-
pu  na  Mistrovství  České  republi-
ky  v  požárním  sportu.  Stejně  jako 
loňský i letošní začátek sezóny byl 
pro  mladší  žáky  úspěšný  a  svým 
výkonem  si  zajistili  skvělé  2.  mís-
to.  Naše  staronové  družstvo  star-
ších žáků sice odhodlaně bojovalo, 
ale  bohužel  se  jim  medaili  získat 
nepodařilo  a  skončilo  na  5. místě. 
I přes větší či menší úspěchy našich 
malých hasičů si všechna družstva 
zajistila  postup  do  okresního  kola 
v Lobodicích.

Po dopoledním okrskovém kole ná-
sledoval  již  na  začátku  zmiňovaný 
9.  ročník Memoriálu Františka Do-
čkala.  Odpolední  soutěžení  zača-

lo  kategorií  mužů. Ačkoliv  se  naši 
popůvští muži  snažili  ze  všech  sil, 
tak  se  jim  jejich  zásah  nepovedl 
a ztráta drahocenného času při pro-
blému s tlakem vody je odsunula na 
9. místo.  Celodenní  soutěžení  za-
končila kategorie žen. Útok se že-
nám  podařil  a  jejich  výsledný  čas 
24,74  jim  zajistil  krásné  6.  místo. 
Součástí  Memoriálu  Františka  Do-
čkala bývá každoročně i VC Přero-
va,  kterou  v  kategorii mužů  vyhrál 
Císařov a v kategorii žen Hlinsko.
Vzhledem  k  dostupnosti  výsledků 
z okresního kola v Lobodicích, kte-
ré se konalo 11. května 2013, stojí 
určitě za krátkou zmínku i úspěchy 
dětí  z  téhle  postupové  soutěže. 
I přes nepřízeň počasí děti statečně 
bojovaly a jejich odhodlání bylo po 
zásluze odměněno. Děti si z Lobo-
dic odvezly pět nádherných pohárů. 
Naše  nejmenší  děti  si  vybojovaly 
poháry dva, jeden za 1. místo v po-
žárním útoku  v  kategorii  přípravka 
a  druhý  za  nejrychlejší  útok  v  té 
samé  kategorii.  Mladší  žáci  rov-
něž vybojovali dva poháry, a  to za 
3. místo v požárním útoku a rovněž 
za 3. místo, ale tentokráte v uzlové 
štafetě. Naši cennou sbírku pohárů 
pak  obohatilo  i  družstvo  starších 
žáků za 2. místo v požárním útoku. 
Díky nadmíru úspěšnému umístění 
na okresním kole si mladší  i starší 
žáci zajistili postup na Přebor MHJ 
v Přerově. 
Velké poděkování patří všem spon-
zorům  za  jejich  finanční  pomoc, 
díky  které  mohl  sbor  zakoupit  pro 
všechna  družstva  jednotné  dresy 
a  sportovní  helmy.  Ještě  jednou 
velký dík.
za SDH Popůvky Lucie Skácelíková
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín

Květen, měsíc plný barev a rozkvet-
lých  zahrad  i  sadů,  je  už    za  námi 
a s ním i  plno zajímavých a pestrých 
akcí, které se u nás udály.
V  obou  mateřských  školách  jsme 
hned  zkraje  měsíce  opět  přivítali 
„Kašpárka“ s maňáskovou pohád-
kou, kterou zahrály dětem učitelky.
Všechny děti  z mateřských  škol  se 
zúčastnily  ve  dnech  6.  a  7.  května 
2013  výukového  programu  „Včely 
a med“, který proběhl v prostorách 
obou školních zahrad ve spolupráci 
s DDM Kojetín. Děti byly seznámeny 
s životem včelstva a vývojem včely. 
Měly  také  možnost  si  prohlédnout 
pomůcky  včelaře,  formou  her  po-
znávaly život  včel  v úle a na závěr 
proběhla ochutnávka medu. Děti tak 
metodou prožitkového učení získaly 
plno nových vědomostí.

Ve  čtvrtek  9.  května  2013  odvezl 
hned  ráno  autobus  nejstarší  před-
školáky  z  obou  MŠ  do  Kroměříže 
na dopravní hřiště. Navázali  jsme 
tak  na  podzimní  návštěvu.  Děti  si 
za krásného slunečného počasí  vy-
zkoušely praktické dovednosti, cho-
vání cyklisty a chodců na křižovatce 
a  procvičily  si  znalost  dopravních 
značek. Už teď se  těšíme  na další 
návštěvu.
Právě  v  tomto  nádherném  období 
jsme slavili druhou květnovou neděli 

svátek všech maminek. Proto jsme 
pozvali své blízké a potěšili  jsme je 
nejen básničkou, písničkou, hranou 
pohádkou,  ale  také  děti  ukázaly, 
jak  jsou  pohybově  nadané.  Někdo 
podaroval  maminku  zasazenou  ky-
tičkou,  jiný vlastnoručně vyrobeným 
dárkem,  či  výrobkem  z  keramiky…
Za vše sklidily děti velký potlesk.
Jako každý rok se  opět děti z celé 

MŠ  vypravily  na  výlet  za  hranice 
našeho  města.  Čekala  je  cesta  za 
poznáním exotických zvířat do ZOO 
Lešná. Měli jsme možnost vidět zví-
řata, o nichž jsme  si vyprávěli ve tří-
dách, seznámit  se s  jejich životem. 
Po návratu děti rodičům své zážitky 
nejen pověděly, ale také namalovaly.
Teď  už  nás  čeká  poslední  měsíc 
tohoto  školního  roku  -  červen.  Pro 
některé předškoláky úplně poslední 
v mateřské  škole.  Proto  plánujeme 
rozloučení s těmito dětmi na radnici 
v obřadní síni. Počátkem června ale 
ještě musíme stihnout oslavit svátek 
všech dětí.
Pomalu už ale také probíhají přípra-
vy  na  jednu  z  větších  rekonstruk-
cí,  kdy  za  výrazné  finanční  pomoci 
zřizovatele  dojde  k  výměně  oken 
v  hlavní  budově,  proběhne  rekon-
strukce  rozvodů vody,  rekonstrukce 
kotelny a další opravy nutné k bez-
problémovému chodu školy. Bude to 
nejen finančně ale i organizačně ná-
ročná akce a věříme, že od nového 
školního  roku  nastoupíme  do  nově 
zrekonstruovaných  prostor,  v  nichž 
se  nám  bude  mnohem  lépe  učit 
a pobývat.
V závěru  školního  roku si  přejeme, 
aby  byl  plný  sluníčka  a  ať  si  ještě 
užijeme  spoustu  letního  dovádění 
na školních zahradách.        

vedení MŠ

Berušky

Rybičky

Sluníčka

Pastelky - keramika Koťátka - sázení květin
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Zrcadlo
Nezadržitelně se blíží konec dalšího 
školního roku a člověk si ani neuvě-
domí, jak ten čas letí. Jako v životě. 
Škola je vlastně takový malý model 
koloběhu přírody. Školák se postup-
ně rozvíjí z malého prvňáčka až po 
zkušeného absolventa deváté třídy, 
který  si  vybudoval  startovní  pozici 
pro  přechod  do  další  životní  eta-
py  -  přípravy  na  budoucí  povolání. 
Celý  rok  se  odehrává  na  školním 
území  tradiční proces, který vytváří 
podmínky pro všechny školáky  tak, 
aby  si  mohli  odnést  maximum  do-
vedností,  které  využijí  v  dalším  ži-
votě. Zpočátku si ani neuvědomují, 
jak důležitou část života si ve škole 
prožijí. Až s odstupem času, při se-
tkáních s absolventy, se velice čas-
to  ozývá  uznání  práce  vyučujících  
i celé školy. Je to jejich první kapitola 
komplexní přípravy do života.
Pokud se podíváme do zpětného zr-
cátka tohoto školního roku, máme za 
sebou řadu tradičních aktivit, některé 
nás ještě čekají, ale můžeme s klid-
ným  srdcem  vyhodnotit  naši  práci 
jako úspěšnou. Náročnou, ale přes 
všechna  úskalí  úspěšnou.  Všich-
ni  absolventi  se  postarali  o  hladký 
přestup na další vzdělávací stupeň, 
odezva práce naší školy se odrazila 
ve velikém zájmu o zápis do prvních 
tříd,  našim  soutěžícím  se  podařilo 
získat řadu ocenění v různých soutě-
žích, daří se spolupracovat s našimi 
kojetínskými partnery, uzavřeli jsme 
náš  projekt  financovaný  z  progra-
mu „Peníze EU do škol“. Pozornost 
věnujeme  maximální  účelnosti  do-
provodných programů tak, aby pod-
pořily výuku a žákům přinesly nové 

a  zajímavé 
p o d n ě t y. 
Do  dalších 
let  máme 
př ip rave-
ny  nové 
n á m ě t y 
tak,  aby-
chom  opět 
p o s u n u l i  
laťku  na 
vyšší  úro-
veň.  Chtěli  bychom  touto  cestou 
popřát  našim  absolventům  hod-
ně  štěstí  v  další  cestě  životem  
a  připomenout  jim,  že  mají  u  nás 
vždy  dveře  otevřeny.  Současným 
žákům  příjemné  prožití  prázdnin 
a budoucím prvňákům klidný vstup 
do  naší  školy.  Nedílnou  součástí  
školy je i školní družina. Díky zájmu 
jsme  byli  nuceni  zvýšit  kapacitu  a 
pestrá  činnost  v  odděleních  umož-
ňuje dětem využít účelně mimoškol-
ní  čas.  Program  doplňuje  a  rozvíjí 
získané dovednosti a  rozhodně  tak 
výraznou měrou pomáhá všem zú-
častněným. Velikou zásluhu na pes-
tré nabídce mají naše vychovatelky 
školní družiny, kterým za  tuto práci 
patří poděkování.
Všechen  život  školy  je  nepředsta-
vitelný  bez  vnitřního  organismu 
složeného  z  vyučujících  i  správ-
ních  zaměstnanců.  Mají  velikou 
zásluhu  na  ohlasu,  který  škola 
má nejen  v Kojetíně,  ale  i  v  širším 
regionu.  Neustálá  snaha  učitelů  
o vzdělávání,  tvorba moderních vý-
ukových  materiálů,  spolupráce  při 
řešení problémů života školy svědčí 
nejlépe o klimatu školy.  I v  této ob-
lasti se čas nezastaví, ale k obmě-
ně  dochází  přirozenou  cestou  -  za 

odcházející  učitele  nastupují  noví, 
mladí,  kteří  budou  jistě  pokračovat 
v šíření jména školy i nadále. Vede-
ní školy tímto upřímně děkuje všem 
vyučujícím,  vychovatelkám  i  správ-
ním  zaměstnancům  školy  za  práci 
vykonanou  v  tomto  roce  a  věří,  že 
se nám všem podaří s jejich podpo-
rou zvládnout i další úkoly, které na 
nás čekají.
Bez  podpory  a  spolupráce  s  rodiči 
není  možný  hladký  chod  školního 
života. I jim patří uznání za veškeré 
aktivity, které nám pomáhají podpo-
řit  výuku  i  provoz.  Děkujeme  tímto 
všem aktivním rodičům a těšíme se 
na další vzájemnou spolupráci.
V tomto roce je - škola poprvé v si-
tuaci,  kdy  zřizovatel  mohl  podpořit 
provoz školy  i dostatečnými finanč-
ními  prostředky.  Víme,  že  to  není 
v současné ekonomické situaci jed-
noduché, o  to víc oceňujeme  tento 
přístup, který společně s maximální 
vstřícností  při  řešení  otázek  života 
školy přispívá k velice dobrému kli-
matu  ve  škole.  I  tady  je  pohled  do 
zpětného  zrcátka  velice  příjemný  
a rádi bychom všem našim partne-
rům za dosavadní podporu poděko-
vali.                              

vedení školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Realizace projektů 
na ZŠ Kojetín 
Svatopluka Čecha 

V roce 2013 naše škola získala fi-
nanční prostředky z dotačních titulů 
MŠMT.
První  projekt  s  názvem  Chci  být 
úspěšný,  z  dotačního  programu  
MŠMT  Podpora  integrace  romské 
komunity, navazuje na  loňské akti-
vity, jedná se především o zaměření 
na správnou volbu povolání, aktivity 
spojené s pravidelnou přípravou na 
vyučování, na přípravu žáků k růz-
ným soutěžím  a zároveň tak výcho-

vu k reprezentaci školy.
Druhý projekt   s názvem „Nechce-
me stát stranou“, podpořený dotač-
ním  programem  MŠMT  -  podpora 
vzdělávání  v  jazycích  národnost-
ních menšin a multikulturní  výcho-

vy,  je  zaměřen    na  multikulturní 
výchovu,  výchovu  ke  kamarádství, 
toleranci, rovné vztahy, soudržnost  
mezi lidmi. 

Olga Odehnalová
ředitelka školy

Základní škola Sladovní Kojetín
Dopravní soutěž mladých 
cyklistů v Přerově

Dne 24. dubna 2013 se v areálu Zá-
kladní  školy Malá Dlážka v Přerově 
uskutečnilo  oblastní  kolo  „Dopravní 
soutěže  mladých  cyklistů“.  Cílem 
těchto soutěží  je přispívat ke správ-
nému  a  bezpečnému  chování  dětí 
v  silničním  provozu  a  ke  snižování 
dopravní nehodovosti. Této akce se 

Beseda se zástupkyní 
Městského úřadu 
Kojetín
Dne  29. dubna 2013 se v rámci výuky 
předmětu Finanční gramotnost usku-
tečnila  na  radnici  beseda  žáků  naší 
školy  s  Hanou  Večeřovou,    vedoucí 
Odboru finančního Městského úřadu 
v Kojetíně.
Žáci  nejprve  zhlédli  velmi  zajímavou 
prezentaci o rozdělování financí v Ko-
jetíně, zjistili výsledky hospodaření na-

Lehkoatletický čtyřboj

V  pátek  17.  května  2013  se  žáci 
naší školy zúčastnili okresního kola 
lehkoatletického  čtyřboje  v  Hrani-
cích na Moravě. Soutěžilo se v těch-
to  disciplínách:  běh  na  60 m,  běh 
na  1  500 m  (chlapci),  běh  na  800 
m  (dívky),  skok  daleký  a  hod  gra-
nátem. Naši  školu  reprezentovali 
Miroslav Hlaváč, Igor Gábor a Karel 

zúčastnila  družstva  základních  škol 
z Hranic, Lipníku, Kojetína a Přerova. 
Družstva byla složena z vítězů škol-
ních kol. Soutěžilo se v následujících 
disciplínách: test z pravidel silničního 
provozu,  zásady  poskytování  první 
pomoci a    jízda zručnosti. Výsledek 
družstva byl  dán  součtem  trestných 
bodů  jeho  jednotlivých  členů.  Naši 
žáci si vedli velmi dobře, skončili na 
krásném druhém místě. Blahopřeje-
me.                       Pavla Stiborková

šeho města v minulém období a dově-
děli se, co je hrazeno z rozpočtu obce, 
kraje,  či  státu…  Následovala  krátká 
diskuse. Všechny získané  informace 
si žáci zapisovali do připravených pra-
covních listů. Na závěr naší návštěvy 
se uskutečnila krátká prohlídka úřadu, 
při které jsme navštívili několik kance-
láří, obřadní síň a pozdravili starostu 
Města Kojetín Jiřího Šírka.
Závěrem  bychom  chtěli  Haně  Ve-
čeřové  poděkovat  za  velmi  názorný  
a srozumitelný výklad i zajímavou pro-
hlídku. Těšíme se na další spolupráci 

v příštím školním roce.
Hana Jarmerová

Kozler. V silné konkurenci ostatních 
týmů  se  nakonec  družstvo  našich 
chlapců  umístilo  na  nádherném 
třetím  místě.  Miroslav  Hlaváč  se 
celkově  umístil  na  čtvrtém  místě 
a  vybojoval  si  pozici  náhradníka 
na krajské kolo této soutěže. Všem 
našim žákům děkuji za vzornou re-
prezentaci školy a Mirkovi gratuluji 
k vynikajícímu umístění.

Radka Dufková
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Gymnázium Kojetín
Česko-polské 
partnerství škol na
Gymnáziu Kojetín
Dlouho  očekávaný  výměnný  pobyt 
polských žáků proběhl v Kojetíně ve 
dnech od 15. do 24. dubna 2013. Byl 
plný zajímavých aktivit a výletů spoje-
ných s poznáváním našeho regionu. 
V pondělí večer přijeli žáci z polské-
ho  Jamielniku  do  Kojetína,  kde  na 
ně už netrpělivě čekali studenti tercie 
a  jejich  rodiče,  kteří  si  je  odvezli 
k sobě domů.
V úterý dopoledne si žáci prohlédli 
školu a vydali se společně na rad-
nici,  kde  je  oficiálně  přivítal  pan 
starosta. Poté  si  vyšli  na procház-
ku Kojetínem, aby se ve městě zo-
rientovali  a  poznali  naše  památky. 
Ve  škole  studenti  prezentovali  své 
regiony a seznámili se tak s místy, 
o nichž psali v kalendáři. Odpoled-
ne jeli na první výlet do Kroměříže. 
Zde  navštívili  zámek,  Podzámec-
kou zahradu a Květnou zahradu.  

Ve středu dopoledne se děti sezná-
mily s některými česko-polskými pís-
ničkami a pracovaly s česko-polsko-
anglickým slovníčkem, který si připra-
vily během kurzů polského a českého 
jazyka. Dále se žáci účastnili turnaje 
v přehazované na školním hřišti a pak 
celé odpoledne strávili na Domě dětí 
a mládeže. V kroužku  fotografování 
se naučili, jak se dělají profesionální 
fotografie, ve výtvarném kroužku ma-
lovali portrét a vytvářeli výrobky z pa-
píru, v keramickém kroužku si vyrobili 
upomínkovou kočičku a nakonec se 
odreagovali  ve  sportovním  kroužku 
na  trampolínách. Tyto aktivity probí-
haly  pod  vedením  profesionálních 
instruktorů z DDM.
Ve čtvrtek se žáci zúčastnili celoden-
ního  výletu  do  Moravského  krasu. 
Zde  navštívili  Kateřinskou  jeskyni, 

Punkevní  jeskyně  a  propast  Maco-
chu. Po cestě se zastavili v městysu 
Křtiny,  kde si prohlédli poutní  kostel 
Panny Marie, známou Santiniho per-
lu Moravy.
Páteční  dopoledne  trávili  žáci  ve 
škole.  Zabývali  se  česko-polskou 
literaturou,  historií,  vánočními  a  ve-
likonočními  tradicemi. Odpoledne  si 
zahráli jadžent.

V  sobotu  čekal  děti  další  celodenní 
výlet,  tentokrát  do  hanácké  metro-
pole Olomouce. Navštívily kostel sv. 
Mořice, Arcibiskupský palác a zoolo-
gickou zahradu.
Neděle  byla  odpočinkovým  dnem. 
Málokdo ji však využil k odpočívání. 
Většina  rodin  pozvala  svého  hosta 
na nějaký rodinný výlet. 
Pondělí bylo opět zaměřeno na vol-
nočasové aktivity žáků. Nejprve stu-
denti  dokončili  keramické  kočky  na 
Domě  dětí  a  mládeže  a  ve  zbytku 
času se věnovali přípravě pohádek, 

Tento projekt byl realizován 
za finanční podpory Evrop-
ské unie. Za obsah sdělení 
odpovídá výlučně autor. Sdě-
lení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise  
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

které  následně  prezentovali  v  ang-
ličtině.  Odpoledne  je  čekal  výlet  do 
Chropyně.  V  zámku  se  děti  kromě 
historie regionu dověděly zajímavosti 
o typických řemeslech, která byla pro 
náš  region  významná,  a  také  měly 
možnost prohlédnout si hanácký kroj. 
Po prohlídce zámku následovala na-
učná  stezka  kolem  Chropyňského 
rybníka. 

V úterý žáci prezentovali běžný den 
českého  a  polského  studenta.  Dal-
šími aktivitami byly hry zaměřené na 
srovnávání  Česka  a  Polska  a  sklá-
dání  puzzle,  jejichž  výsledkem  byly 
znaky obou měst. Poslední dopoled-
ní hodina byla v režii polských žáků, 
kteří  si  pro  naše  studenty  připravili 
vtipné scénky. Odpoledne se žáci se 
svými rodiči a učiteli sešli na loděnici, 
kde proběhla projížďka na dračí lodi 
a večer se u  táboráku opékaly špe-
káčky a zpívaly písničky. 

Poslední den byl ve znamení louče-
ní. Žáci si navzájem podepsali trička, 
která  jim budou výměnný pobyt při-
pomínat,  vyplnili  dotazníky,  dostali 
certifikáty a nakonec paní fotografka 
všechny  společně  vyfotografova-
la. Loučení se neobešlo bez slziček  
a slibů, že se v září zase všichni uvi-
dí.                            Pavla Minaříková
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Gymnázium Kojetín

Město Kojetín
a Gymnázium Kojetín 
informují

Od 21. června 2013 budou na gym-
náziu  vystaveny  k  nahlédnutí  ar-
chitektonicko  urbanistický  záměr 
rekonstrukce  Masarykova  náměstí 
v  Kojetíně  a  studie  projektu  vý-
stavby  sportovní  haly  v  Kojetíně. 
Plány  budou  umístěny  za  skleně-
nými  tabulemi  bočního  schodiště 
gymnázia. Občané si je budou moci 
prohlédnout  a  připomínkovat.  Při-
pomínky a doplňující návrhy mohou 
občané zasílat starostovi města Ji-
římu  Šírkovi  nebo  místostarostce 
Iloně Kapounové.        

 K. Švédová

O tom, jak Brusel 
nařizuje aneb 
Kojetínští gymnazisté 
v europarlamentu

Děkuje se většinou až na konci, ale 
myslím, že po tak skvělém zážitku, 
jehož  jsem  měla  možnost  se  zú-
častnit společně se dvěma studenty 
našeho kojetínského gymnázia, se 
to jistě hodí hned na úvod. Díky Ha-
nácké besedě Kojetín a  jejich folk-
lórnímu umění a také díky paní eu-
roposlankyni Olze Sehnalové  jsme 
měli  příležitost  společně  navštívit 
hlavní město EU.
Cesta autobusem, ač dlouhá, byla 
díky  lidem  v  něm  velmi  zábavná 
a  ubíhala  rychle;  i  noční  ubytová-
ní  v  hotelu proběhlo hladce. Ráno 
jsme se ale opět nalodili  a  vyrazili 
k městu Gent a hlavně k Bruggám, 
tzv.  Benátkám  severu,  vzdáleným 
asi  90  km  od  Bruselu,  v  nichž  se 
zastavil  čas  v  15.  století,  kdy  do-

Oslavy 20. výročí 
založení Gymnázia 
v Kojetíně

Milí absolventi, 
naše  gymnázium  si  v  letošním 
školním roce připomíná 20 let od 
svého  založení.  Oslavy  vyvrcho-
lí  společenským večerem 21. 
června 2013 v 17 hodin v sále 
Sokolovny Kojetín.  Slavnostní-
mu  večeru  s  krátkým  kulturním 
programem,  hudbou  a  tancem 
bude  předcházet  od 15 do 17 
hodin Den otevřených dveří 
gymnázia,  kdy  si  budete  moci 
prohlédnout budovu školy, setkat 
se se spolužáky a zavzpomínat…

šlo k postupnému zanesení kanálu 
Zwin,  a  Bruggy  tak  ztratily  přístup 
k  moři  a  tím  i  možnost  provozo-
vat  námořní  obchod.  Slunečný 
den jsme završili v restauraci Stel-
la  Artois,  ve  které  jsme  společně 
s    poslankyní  povečeřeli  ve  velmi 
neoficiální podobě. Další den, den 
hlavního večerního programu, tedy 
Hanáckého bálu,  jsme  ještě dopo-
ledne  stihli  velmi  zajímavou  deba-
tu přímo v Evropském parlamentu, 
kde  jsme  konečně  zjistili  pravdu 
o  pomazánkovém  másle,  tvarůž-
kách a kadeřnicích na podpatcích. 
Bez  nadsázky  jsme  si  uvědomili, 
jak je důležité nenechat se masíro-
vat jen českými médii bez možnosti 
si věci ověřit na vlastní kůži, pokusit 
se získat informace a vlastní náhled 
na  věc  a  nedat  se  strhnout  hyste-
rickými titulky v novinách o tom, co 
nám ten Brusel zase nařídil ve jmé-
nu hesla „o nás bez nás“.  
Hlavní  cíl  cesty  do  Bruselu,  tedy 
Hanácké bál, se konal v krásné his-
torické knihovně, která  sice pro řá-

dění našich 
H a n á k ů 
prostorově 
nestačila, 
ale  o  to 
byla  atmo-
sféra  po-
hodovější 
a  srdeč-
nější.  Po-
s l ankyně 
Olga  Se-

hnalová,  hostitelka  a  pořadatelka 
celé  akce,  se  stylově  oblékla  do 
svého hanáckého kroje a večer za-
hájila i končila jako pravá Hanačka. 
Za Kojetín  vystoupil Mojmír  Haupt 
a promluvil o našem městě a  jeho 
regionu,  o  jeho  zajímavé  historii 
a ještě zajímavějším současném ži-
votě, jehož součástí je i naše gym-
názium. K  jídlu se podávaly české 
speciality: od tlačenky, klobás, tva-
růžků až po slivovici a vínečko z ar-
cibiskupských  sklepů  v  Kroměříži.  
Večer proběhl opravdu po hanácku 
a  věřím,  že  v  některých  z  nás,  ač 
hluboce schované, vzklíčilo semín-
ko vlastenectví.  
Tímto večerem jsme se s  Bruselem 
rozloučili a ráno ještě stihli prohlíd-
ku Atomia, architektonicky velmi za-
jímavé rozhledny, a Mini Evropy, ve 
které můžeme najít zástupce každé 
z 26 členských zemí EU v podobě 
zmenšeniny pro daný stát důležité 
budovy. V případě České republiky 
je  to Staroměstská  radnice  s  orlo-
jem. 
Tak,  a  hurá  domů!  Všichni  jsme 
zdárně dojeli, kufry dovezli (sice ne 
vždy  úplně  neporušené),  a  proto 
nezbývá  než  za  ty  nezapomenu-
telné  zážitky  znovu poděkovat  ne-
jen  organizátorům  v  Bruselu,  paní 
europoslankyni,  jejím  asistentům, 
vedení našeho města  i   gymnázia, 
ale především našim Hanákům, že 
nám tento rozhled po Evropě umož-
nili. 

R. Nosková

Vstupenky  na  akci  je  možno  za-
mluvit  u  Jany  Krejčířové  na  mai-
lové  adrese  j.krejcirova@gkj.cz 
(uveďte  prosím,  Vaše  jméno,  rok 
ukončení  studia,  jméno  Vašeho 
třídního učitele a počet vstupenek) 
nebo  přímo  zakoupit  v  prodejně 
Song  na  Masarykově  náměstí 
v Kojetíně od 13. května 2013.

Těšíme se na setkání s vámi.

Květoslava Švédová
ředitelka školy
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Rozhovor 
s Evou Kristýnovou
I v červnovém čísle pokračujeme 
v představování výrazných osob-
ností naší školy. Tentokrát odpoví-
dala na otázky studentka 1. roční-
ku a sportovkyně Eva Kristýnová.

Jak dlouho se věnuješ sportu  
a kdo tě k němu přivedl?
Sportuji od malička, fotbalu se věnuji 
asi od 7 let. Zásluhu na tom má tatí-
nek a děda, kteří mě k fotbalu přived-
li. Za školu jsem závodila i na různých 
atletických závodech.

Jaké jsou tvoje největší úspěchy?
Na Slovácku v roce 2012 jsem byla 
zvolena nejlepší hráčkou v kategorii 
U19. Za největší úspěch považuji, že 
jsem byla nominovaná do reprezen-

tace České republiky ve fotbale žen 
do 17 let. Zde jsme získaly 2. místo 
na mistrovství Evropy.

Čeho bys chtěla v životě dosáh-
nout?
Dostat  se do A-týmu žen Slovácka, 
mít  stále  lepší  výkony,  pokračovat 
v reprezentaci. Ve škole chci úspěš-
ně ukončit studium maturitou, udělat 
si kurz masérství, trenérství, dále po-
kračovat ve fotbale… Ale to je vše ve 
hvězdách.

Dá se zvládnout studium na gym-
náziu současně s fotbalem na tak 
vysoké úrovni?
Dá, ale je to občas časově náročné! 
Musím se připravovat na výuku do-
předu.

Máš nějaký vzor? Kterému týmu 
fandíš?

Lionel Messi, fandím Barceloně.

Je ještě něco, co bys chtěla říct?
Ano, chtěla bych hlavně poděkovat 
rodině za to, že mě ve fotbale pod-
poruje.  A  také  svým  kamarádům, 
kteří mi fandí.

Přejeme tedy další úspěchy ve 
sportu i při studiu. 

Jana Okáčová a Marek Kubík

Anketa 
Od poloviny května do poloviny června probíhají každoročně maturitní zkoušky. 

Studentky 2. ročníku Gymnázia Kojetín položily tedy několika maturantům z místního 
gymnázia následující otázky:

1) Jak se cítíš před zkouškou /po zkoušce? 
2) Co bylo/bude pro tebe nejtěžší? 
3) Jaké máš plány do budoucna? 

Lenka Hlaváčová
1)  Cítím  se  dob-
ře,  jsem  ráda,  že 
zkouška  dospělosti 
je  za  mnou,  i  když 
po pravdě, moc do-
spěle se necítím. 
2)  Nejtěžší  pro  mě 

byla asi matematika, protože  jsem 
měla okno. 
3) Ráda bych vystudovala vysokou 
školu,  našla  si  dobré  zaměstnání 
v oboru architektura a desing. 

Věra Klaudová
1)  Cítím  se  dobře, 
myslím, že  jsem se 
dobře připravila, vy-
táhla jsem si dobrou 
otázku a momentál-
ně  ve  mně  koluje 
spousta endorfinů.

2) U maturity z českého jazyka určit 
funkční styl - neumělecký text.
3) Budu se připravovat na přijímací 
zkoušky na vysokou školu do Olo-
mouce  na medicínu.  Takže  jen  co 
se přestanu učit na maturitu, začnu 
nanovo na přijímací zkoušky.

Klára Štecová
1)  Cítím  se  skvěle, 
mám vše  za  sebou 
a  konečně můžu  jít 
všechno  pořádně 
oslavit. 
2)  Nejtěžší  pro  mě 
byla  školní  angličti-

na,  jelikož  jsem  si  vytáhla  otázku, 
která  byla  obtížná,  a  nebyla  jsem 
na ni moc dobře připravena.
3) Určitě bych se chtěla dostat  na 
vysokou školu, a to na andragogiku 
do Prahy.

 Petra Gorčíková 
a Barbora Pelikánová 

Petra Procházková
1) Jelikož mě zkouš-
ka čeká až v úterý, 
jsem zatím v poho-
dě. Mám  ještě  čtyři 
dny  na  učení.  Ner-
vózní  určitě  budu, 
ale snad jen u první 

zkoušky, než se  rozkoukám a  roz-
mluvím, takhle po ránu.
2) Nejtěžší? Ani nevím, státní ma-
turita bude snad v pohodě. V OSZ 
podle  toho,  co  si  vyberu,  a  školní 
čeština bude  snad  také  v pohodě. 
Takže nejvíce asi to OSZ.
3) A plány do budoucna? Doufám, 
že budu přijata na Masarykovu uni-
verzitu v Brně na komunikační stu-
dia nebo češtinu a  literaturu. Jinak 
podávám  ještě  přihlášku  do  Zlína, 
ale tam dělám přijímací zkoušky až 
v  červnu. No  a  o  prázdninách  po-
hoda s přáteli, s rodinou a snad se 
najde nějaká brigáda. 

Daniel Bambušek
1)  Zatím  se  cítím 
přirozeně,  stres  ani 
strach  na  mě  ješ-
tě  moc  nedoléhá, 
protože maturuji  až 
ve středu. Zatím se 
stíhám  připravovat 

víceméně podle plánu.
2) Nejtěžší pro mě bude v maturitní 
den ráno vstát z postele.
3)  V  plánu mám  vystudovat  vyso-
kou školu, získat nějaké slušné za-
městnání a užívat života.
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DDM Kojetín informuje
Akce, které jste mohli navštívit...

Léto s Domečkem
29. 6. - 6. 7. 2013

Rybářský tábor Cyprinus Carpio
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
„Po stopách profesora Zichyho“

příměstský tábor

4. 8. - 10. 8. 2013
„Smím prosit“

taneční pobytový tábor - Rovná 

19. 8. - 23. 8. 2013
„Pirátská dobrodružství“

příměstský tábor

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

pobytový tábor pro mladé hasiče  
Nejdek

Poslední volná místa na našich 
pobytových a příměstských 

táborech!

Den Země s DDM Kojetín

Den Země je ekologicky motivova-
ný svátek, který 22. dubna společně 
lidé slaví na celé planetě. Ve dnech 
24.  a  25.  dubna  proběhla  k  příle-
žitosti  tohoto  svátku  přírodovědná 
soutěž pro žáky prvních až pátých 
tříd.  Děti  ve  třídách  sestavily  pěti-
členná  družstva,  spolu  s  námi  se 
vypravily do přírody a na trase ko-
lem rybníka zodpovídaly  tematické 
otázky a plnily úkoly.                 -az-

Zlatý list

V  obdobném  schématu  jako  Den 
Země probíhala 30. dubna tradiční 
postupová  přírodovědně-ekologic-
ká soutěž Zlatý list, která je určena 
pro žáky druhého stupně. 
Děti  se  vydaly  stejnou  trasou  ko-
lem  rybníka.  Ze  tříd  byl  sestaven 
výběr  žáků,  kteří  museli  prokázat 
své znalosti z různých oborů - např. 
ekologie,  meteorologie,  dendro-
logie.  Na  kontrolních  stanovištích 
a na vyhodnocení soutěže dohlíželi 
odborníci  z  oblasti  enviromentální-
ho vzdělávání. 
Vítězové  z  gymnázia  Kojetín  po-
stupují  do  krajského  kola  této  ce-
lostátní  přírodovědně  -  ekologické 
soutěže. 
Gratulujeme!

-az-

Přírodní živly

Výtvarná  soutěž  byla  vyhlášena 
19. dubna 2013 v rámci Dne Země. 
Motto  pro  rok  2013  znělo:  „Země 
nemá jenom sedm divů, ale milióny, 
každý  tvor,  rostlina  i  věc  je  něčím 
neobyčejným“. 
Ve třech kategoriích představilo svá 

Víčka pro Honzíčka
Na DDM v Kojetíně probíhá sbírka 
víček  pro  nemocného  Honzíčka. 
Do dnešního dne bylo předáno 116 
kg víček. Sbírka budeme pokračo-
vat  celé  letní  prázdniny a budeme 
velice  rádi,  když  se  nám  na  DDM 
nahromadí co nejvíce víček, ať mů-
žeme pomoci dobré věci.           -lb-

díla  88  výtvarníků  ze  základních 
škol z Kojetína. 

I. kategorie: I. stupeň základních 
škol (1. - 5. třídy):
1. místo: Arnošt Petružela, 2. A, ZŠ 
nám. Míru Kojetín,
1.  místo:  Kristýna  Ligačová,  2.  A, 
ZŠ nám. Míru Kojetín,
2. místo: Judita Janičková, 4. B, ZŠ 
nám. Míru Kojetín,
2. místo: Matěj Šóš, 5. B, ZŠ nám. 
Míru Kojetín,
3.  místo:  Markéta  Úlehlová,  4.  B, 
ZŠ nám. Míru Kojetín,
3. místo: Jakub Drbal, 5. B, ZŠ nám. 
Míru Kojetín,
3. místo:  Jaroslav Miko,  4.  tř.,  ZŠ 
Sladovní, Kojetín.

II. kategorie: II.stupeň základních 
škol a tomu odpovídající ročníky 

gymnázia:
1. místo: Jana Polišenská, 9. třída, 
ZŠ Sladovní Kojetín,
2.  místo:  Kristýna  Láníková,  ZŠ 
Sladovní Kojetín,
2.  místo:  Monika  Trojančíková, 
9. třída ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín,
3. místo: Karel Kozler, 7.  třída, ZŠ 
Sladovní Kojetín.

III. kategorie: skupinové práce
1.  místo:  kolektiv  dětí  ŠD  při  ZŠ 
Svatopluka Čecha Kojetín,
2.  místo:  Kristýna  Vystavělová 
a Markéta Jurová, 9. tř., ZŠ Svato-
pluka Čecha Kojetín,
2. místo: Denisa Páleníková a De-
nisa  Schneiderová  5.  B,  ZŠ  nám. 
Míru Kojetín,
3. místo: Vanesa Džugová a  Iveta 
Kozlerová, ZŠ Sladovní Kojetín.
Blahopřejeme!                           mb-
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DDM Kojetín informuje

Připravujeme:

Bližší informace o všech připravovaných akcích: DDM Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, tel.: 581 762 498

Plastikoví modeláři 
opět zabodovali

Dne 4. května 2013 proběhla sou-
těžní  výstava  plastikových modelů 
v  Tovačově.  David  Bíbr  a  Ondřej 
Mořický  z  modelářského  kroužku 
DDM Kojetín si odnesli dvě oceně-
ní. Tato akce je reprezentativní zá-
ležitostí, a proto každé ohodnocení 
je opravdu ceněným úspěchem.
V sobotu 18. května 2013  jsme se 
zúčastnili  7.  ročníku  „Modelbraní“. 
Dětskou  modelářskou  soutěž  při-
pravil  Dům  dětí  a  mládeže  Znoj-
mo  a  Klub  plastikových  modelářů 
Znojmo pod  záštitou místostarosty 

1. - 2. 6. 2013 
Soustředění mladých hasičů 

HS Majetín

3. - 4. 6. 2013 
„Včely a med“ 
výukový program 
pro 1. -  4.třídy ZŠ

3. - 7. 6. 2013
Výstava v rámci protidrogové

 prevenceve spolupráci 
s Městskou policií Kojetín, Policií ČR, 
odborem protidrogové prevence

15. 6. 2013
Den dětí v Křenovicích

21. 6. 2013 
Dračí mistrovství 
kojetínských škol 

ve spolupráci
s Městskou policií Kojetín

22. 6. 2013
Vystoupení zájmových 

tanečních kroužků 
DDM Kojetín  

u příležitosti 120. výročí
založení SDH Křenovice

24. 6. 2013
„O putovního Jaryna“ 

turnaj v ringu

26. 6. 2013
Běžíme proti drogám

ve spolupráci s Městskou policií 
Kojetín a Gymnáziem Kojetín

Hry bez hranic

28. 6. - 7. 7. 2013  
Itálie-Gargáno 

(Villaggio San Pablo) 
letní zahraniční pobyt 
pro rodiče s dětmi 

Úspěchy zájmových kroužků …

Taneční kroužky 
na soutěži

První  májovou  sobotu  4.  května 
2013  se  zúčastnily  dva  dívčí  ta-
neční soubory soutěže Free dance 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. Oba 
soubory se velice krásně umístily.
- Roztleskávačky v kategorii Ostat-
ní do 12 let na prvním místě ,
- Freedance v kategorii Hip-hop nad 
12 let na třetím místě.
Všem děvčatům gratulujeme a pře-
jeme  úspěchy  i  v  jiných  tanečních 
soutěžích.  

-Lb-

města  Znojma.  Součástí  soutěže 
byl  i  bohatý  program  -  autodráha, 
modelová železnice, prohlídka auta 
K.I.T.T.,  ukázky  lukostřelců,  auto-
gramiáda  hokejistů  a  fotbalistů  aj. 
Náš  kroužek  s  velkým  úspěchem 
reprezentovaly modely Ondřeje Mo-
řického  a  Davida  a  Lukáše  Bíbra. 
Získaly čtyři hodnotné ceny. Sama 
ředitelka DDM Znojmo nás pochvá-
lila  jako  nejúspěšnější  zúčastněný 
kolektiv. Stejné ovace zazněly  i od 
zástupců  města  Znojma  i  dalších 
soutěžících.
Těšíme se na příští školní rok, kdy 
s  otevřenou náručí  přivítáme mezi 
sebe  všechny,  kteří  by měli  zájem 
sobě  i ostatním něco pěkného do-

kázat. Náš koníček je pěkný a jistě 
mi dáte za pravdu, že tohle  již ne-
jsou  hračky  pro malé  děti,  ale  pro 
mnohé záliba do konce života.
Všem modelářům přeji hodně zdaru 
na  dalších  akcích  a  návštěvníkům 
nádherné zážitky.

Miloslav Ševeček, vedoucí ZK 
plastikový modelář

Fotky z akcí najdete na adrese:
http://ddm-kojetin.rajce.idnes.cz/ 

CD
DÁL ZA VOZEM...
pěveckého souboru

Cantas MěKS Kojetín

zakoupíte na infromacích
Vzdělávacího

a informačního centra
Masarykovo náměstí 8

za cenu 50 Kč.

Na CD naleznete dvacet jedna 
písní - lidové z Čech,

Slovneska, Afriky, spirituály
a tradicionály

i písně moderní...
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Z akcí, které se konaly

Besedy „Čtvrtocásek“

Besedy  se  konaly  pro  5.  třídy  zá-
kladních  škol  nad  knihou  velkého 
milovníka  přírody  pana  Dobromila 
Líma.
Jako  terénní  pracovník  výzkumné-
ho  ústavu měl  možnosti  a  časový 
prostor  k  soustavnému  sledová-
ní  volně  žijících  zvířat  a  mohl  tak 
skloubit  své  pracovní  povinnosti 
s celoživotním koníčkem.
Děti si poslechly příběhy z jeho kni-
hy  s  dobrým  koncem a  zkušenos-
tí, ale  také  tím špatným. To aby si 
uvědomily, že vzít si domů jakékoli 
zvíře,  je nejenom  radost, ale  také 

závazek a odpovědnost.
Poté  si  všechny  vyzkoušely  i  vy-
hledávání  potřebných  informací 
o různých zvířatech v naučných kni-
hách.

Jak přežít v době 
finanční krize?

V  rámci  informačního  vzdělávání 
proběhla beseda o finanční gramot-
nosti s panem Jiřím Dubským.
Pan Dubský hovořil o hlavních zá-
sadách, kterými by se měl řídit do-
mácí rozpočet, o chybách, které se 
často  dělají,  o  tom,  jak  si  poradit 
v krizových situacích.

Koukám a co nevidím 
Beseda o knihách herečky a spiso-
vatelky  Ivanky Deváté proběhla ve 
spolupráci s Centrem denních slu-
žeb v Kojetíně.  Knížky plné laska-
vého humoru vypovídají o  tom, že 
„každého  z  nás  potkávají  v  životě 
nejrůznější svízele a trampoty. Mů-
žeme klesat pod  jejich  tíhou,  lepší 
však  je,  když  se  k  nim  postavíme 
s nadhledem.“
Vtipné povídky a  fejetony vás pře-
svědčují  o  tom,  že  „žádný  malér 
není tak veliký, abychom se mu ne-

mohli od srdce zasmát.“
V  jedné  ze  svých  knih  se  Ivanka 
Devátá vyznává také z lásek svého 
života:
„Nejtrvanlivější  láskou mého života 
byly  a  zůstaly  knihy.  „Četbě  jsem 
propadla  už  v  předškolním  věku 
a  později  pokračovala  mílovými 
kroky.  Bez  knih  si  život  nedovedu 
představit…
Pak  ještě  miluji  slunce,  vodu,  cizí 
kraje,  lidi,  památky,  ...divadlo,  sa-
mozřejmě,  to  se  rozumí  samo  se-
bou.
A  pak,  mám  ráda  samotný  život. 
Ten nejvíc, protože v něm jsou ob-
saženy i knihy, i daleké kraje, lásky, 
děti, boje prohrané i vítězné, pláč a 
smích. Kdybych si nikdy nezaplaka-
la, nedovedla bych ocenit radostné 
chvíle plné smíchu. Kdyby mi občas 
nevklouzla pod kabát vlhká  lezavá 
zima, nedokázala bych se  radovat 
z  tepla.  Kdyby  moji  synové  nikdy 
nenosili  „háro“ a copánek, netěšila 
bych se z jejich dozrání.
Jak moudrá je příroda, nabízí-li nám 

jaro,  v němž se všechno  rodí,  čis-
té a  líbezné,  léto se svým zráním, 
horkem a chladivou vodou. Podzim 
plný barev a připomínek, že nic ne-
trvá věčně, a zimu, která uprostřed 
závějí a třpytivých střechýlů už zase 
slibuje nové zmrtvýchvstání.
Říkám  vám  s  vědomím,  že  něko-
mu mohu být protivná, že život je to 
nejlepší, co nás mohlo potkat. A že 
je to zároveň náš velký úkol. Udělat 
z něj něco, co by našim bližním bylo 
přínosem. Každý podle svých sil.
Kdybych  byla  šlechticem,  zvolila 
bych  si  erb,  v  jehož  blankytném 
poli  (nebe, vesmír, nekonečno, vy-
berte  si,  co  chcete)  by  byl  chléb 
a  růže. Chléb  jako  připomínka,  že 
pro  udržení  života musíme  v  potu 
tváře pracovat, a růže jako symbol 
krásy, bez které by ten život byl jen 
lopota. A to není. Je to dar.“        div

Nej čarodějnice
V  průběhu  měsíce  května  čtenáři 
v dětském oddělení  vybírali  nejza-
jímavější  práce  z  dubnové  tvořivé 
soutěže o „Nej čarodějnice“.
Nejvíce  hlasů  získaly  práce,  které 
vytvořili  tito  soutěžící:  ze  ZŠ  nám. 
Míru Andrea  Jedináková  (4.A),  ze 
ZŠ  Sv.  Čecha  Vanesa  Gáborová 
(5.tř.) a z gymnázia Monika Kopři-
vová (Prima).           Blahopřejeme!

Připravované akce 
na červen:

Knihovnická minima 
pro všechna předškolní oddělení 

mateřských škol

„Těšíme se na prázdniny“
předprázdninové akce 
pro školní družiny
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Z květnových kulturních akcí
Výstava tématických
pohlednic ze sbírek 
Františka Riegla
Zavítáte-li v těchto dnech do galerie 
Vzdělávacího a informačního cent-
ra na Masarykově náměstí, uvidíte 
nevšední  výstavu  historických  té-
matických  pohlednic  ze  soukromé 
sbírky Františka Riegla z Kojetína.
Už při vstupu návštěvníka zaujmou 
vlastenecky  laděné pohlednice, na 
kterých jsou zobrazeni velikáni naší 
historie,  motivy  z  Národního  diva-
dla, výjevy z Prodané nevěsty nebo 
blahopřání  k  Svátku  matek.  Tyto 
pohlednice  hojně  vycházely  pře-
devším v období  po první  světové 
válce  a  přispívaly  k  všeobecnému 
vlasteneckému cítění obyvatel nově 
vzniklé republiky. 
V další části expozice se návštěvník 

prostřednictvím  pohlednic  přenese 
do doby nedávno minulé. Připome-
ne si mimo jiné texty socialistických 
písní,  vítězná  budovatelská  hesla, 
éru Spartakiád či  řáděni americké-
ho  brouka  na  polích  našich  druž-
stevníků.
Hojně  jsou  zastoupeny  i  historic-
ké  pohlednice  věnované  tradičním 
svátkům jako jsou Velikonoce a Vá-
noce či blahopřání k významným ži-
votním událostem. Humorně působí 
dětské pohlednice z první republiky 
s  motivem  holčičky  a  černouška 
(podle amerického vzoru) s úryvky 
textů českých lidových písní. 
Nostalgií  na  nás  dýchnou  naivní 
zamilované  pohledy  z  období  Ra-
kouska - Uherska, kde například na 
jedné z nich šeptá roztoužený mla-
dík s motýlkem nepřístupné slečně 
v secesních šatech: „Necítilas nikdy 
snad,  co se v  srdci  skrývá, o  čem 

z jara častokrát ptáče v háji zpívá?“, 
anebo další nám odhalí tajné tužby 
vojáků z první světové války.
Tato výstava je zároveň i sondou do 
historie  českého  národa  od  konce 
19. století až do druhé poloviny mi-
nulého století. Na většině pohlednic 
jsou  zachyceny  i  napsané  útržky 
z osudů dnes zapomenutých a pro 
nás  neznámých  lidí,  začátky  jejich 
vztahů, lásek i zklamání.
Výstava  vás  zavede  do  dob  dáv-
no  i  nedávno minulých  a  překvapí 
návštěvníky  svou  širokou  škálou 
témat,  proto  si  ji  určitě  nenechte 
ujít. Možnost navštívit  tuto výstavu 
máte do 26. července v Galerii VIC 
na Masarykově náměstí 8.
Na závěr nezbývá než vyjádřit vel-
ké poděkování, které patří Františ-
ku Rieglovi a bratřím Bíbrovým za 
realizaci této unikátní výstavy.

-miza-
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Z květnových kulturních akcí
Hanácká beseda
sklidila v Bruselu 
úspěch
Ve dnech  5.  -  9.  května  1213  byla 
Hanácká  beseda  Kojetín  pozvaná 
europoslankyní  Olgou  Sehnalovou 
na návštěvu do Bruselu. Pro Hanáky 
připravila bohatý turistický program, 
který  se  skládal  z  návštěvy  belgic-
kých měst Gent, Brugy a samozřej-
mě  Bruselu.  Tam  navštívili  mimo 
známého  čurajícího  chlapečka 
řadu  historických  památek  a  po-
slední den svého pobytu i Atomium 
s  areálem  Minievropy,  kde  viděli 
zmenšeniny  významných  budov 
z  celé  Evropy.  Všechny  tyto  výlety 
byly  protkány  zajímavým  výkladem 
Petra  Hambálka  z  cestovní  kance-
láře. 
Nicméně hlavním důvodem návště-

vy Hanácké besedy v Bruselu byla 
ukázka tradičního folklóru Hané. Ten 
se  podařilo  důstojně  prezentovat 
večer v úterý 7. května 2013 přímo 
v  centru  Belgie,  v  secesních  pro-
storách  knihovny  Solvay,  kde  se 
odehrál pravý tradiční Hanácké bál. 
Návštěvníci bálu viděli na vlastní oči 
jak probíhala kdysi dávno svatba na 
Hané  a  nadšeně  tleskali  při  před-
vádění Moravské besedy,  kterou  si 
zatančila i hostitelka Olga Sehnalo-
vá. V závěru vystoupení vtáhli naši 
Hanáci  do  kola  všechny  přihlížející 
na tanec Dódlecká, který si zatančili 
s chutí i nekrojovaní. Účast na bále 
byla  bez  nadsázky  mezinárodní, 
mohli jste zde potkat mimo jiné Italy, 
Španěly, ale  také Čechy a Slováky 
žijící  v  Bruselu.  Ti  si  vychutnáva-
li  kromě  folklóru  Hané  i  moravské 
speciality  dovezené  pro  tento  účel. 
O další zábavu se postarala Tróbec-

ká muzika pod vedením Evy Vojtko-
vé, která Hanáky z Kojetína dopro-
vázela při vystoupení a poté bavila 
návštěvníky po celý zbytek večera. 
V  Bruselu  budou  na  Hanáckou 
besedu  s  Troubeckou  kapelou  jis-
tě  dlouho  vzpomínat  a  při  zmínce 
o Moravě si  vybaví mimo dobrého 
jídla,  vína,  slivovice  i  krásný  ha-
nácký kroj, bohaté tradice, veselost 
a zpěvnost Hanáků právě z našeho 
Kojetína.                                -miza-

Divadlo žije
V  rámci  jarního  minipředplatného 
„Divadlo  žije  aneb Neseďte  doma, 
seďte  v  divadle“  se  po  několika 
letech  na  kojetínská  prkna  vráti-
lo  Ořechovské  divadlo.  V  pátek 
17. května 2013 zahrál tento vskut-
ku kvalitní a vyzrálý divadelní sou-
bor hudební komedii autora a reži-
séra Vlastimila Pešky „Rychlé šípy z 
Oltecu aneb Opereta třetího věku“.
Ořechovskému  divadlu  táhne  už 
na sto deset let. Jeho „Strakonický 
dudák“ fascinoval před několika lety 
v Hronově i ruského mága z Uralu. 
A  inscenace  „Po  všem  hovno,  po 
včelách  med“  měla  na  Radokovu 
cenu, kdyby na ni kritici přijeli.
Proč „Rychlé šípy z Oltecu“? Všech-

no na pravou míru uvedl autor, reži-
sér, hudebník, scénograf, kostymér 
a  principál  Divadla  Radost  Vlasti-
mil  Peška.  Jednoho  dne  potkal  totiž 
na  Oltecu  Šnelfusku  (Rychlonožku) 
a  s  potěšením  zjistil,  že  chrabří 
a poctiví hoši  ještě všichni žijí,  i když 
Mirek  Dušín  se  zrovná  „válí  v  betli 
u  Anči“  (v  nemocnici  u  sv.  Anny). 
A ke všemu ještě v grupáči s Artrózou.
Bylo  to  šťastné  vnuknutí  přivést 
Rychlé  šípy  i  jako  důchodce  na 
jeviště.  Oni  si  totiž  umí  poradit 
i  s  vykuky  současných  politických 
bratrstev,  s  nimiž  si  neví  rady  ani 
náš nezkorumpovatelný právní stát, 
který Česko zesměšňuje po celém 
světě  čecháčkovskou  vyčůraností 
veksláckého typu, v praxi přenese-
nou i do státní politiky.

Půvabné, místy i drsné slovní hříč-
ky brněnského slangu a především 
pevná víra v  to, že slavné „Rychlé 
šípy“ pocházejí z brněnského Olte-
cu a ne z Prahy, dokreslují veselo-
herní linku Peškovy komedie, která 
si  nenásilnou  formou  „utahuje“  ze 
zmíněného  brněnského  patriotis-
mu, nenechá diváka se nudit.

Cantas slaví své výročí 
novým albem

Pěvecký soubor Cantas si letos při-
pomíná své desáté výročí. Ke své-
mu  jubileu  si  nadělil  soubor  dárek 
formou  vydání  vlastního  CD  s  ná-
zvem „Dál za vozem...“.
Samotnému  natáčení  věnova-
ly  holky  ze  souboru  celou  sobotu 
11. května 2013, kdy celé nahrává-
ní bylo v režii Luboše Krobota, který 
písničky převedl do finální verze, tak 
jak jsou na albu.
Ve  středu  29.  května  2013  vyvr-

cholily  oslavy  výročí  souboru  jar-
ním  koncertem  s  názvem  „Dál  za 
vozem...“,  na  kterém  bylo  stejno-
jmenné  CD  slavnostně  pokřtěno 
za  přítomnosti  všech  členek  sou-
boru,  vedoucí  Zuzky  Zifčákové 
a dirigentky Renáty Vozkové. Kmot-
rem, který album uvedl do života, ne-
byl nikdo jiný než Luboš Krobot. Ten 
také celý večer odlehčeně modero-
val, holky dostatečně motivoval, pro-
zradil i pár pikantností z natáčení a ze 
zákulisí. Navíc ještě sbor doprovázel 
na housle a mandolínu. Na koncer-
tě zazněly písně z nového alba, ale 
i  z  dřívějšího  repertoáru  souboru. 

Do  programu  byly  zařazeny  pís-
ně  lidové  z  Čech,  Slovenska,  ale 
i Afriky,  také spirituály a  traditionály 
a například písně od Petra Skouma-
la, Zuzany Navarové, Pavla Lohon-
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Kam za kulturou

Stálá expozice muzea
ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY

KOJETÍNSKÉHO MUZEA
Otevřeno celoročně

Výstava pohlednic ze soukromé sbírky
Františka Riegla z Kojetína

TÉMATICKÉ HISTORICKÉ
POHLEDNICE ZE SOUKROMÉ
SBÍRKY FRANTIŠKA RIEGLA

Výstava otevřena od 20. května do 26. července 2013
Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: po - pá 9 - 11 a 12 - 17 hodin
so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

Repríza úspěšné komedie
divadelního souboru Hanácká scéna MěKS Kojetín

Antonín Procházka:
JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE

pátek 7. června 2013 - 20 hodin
Sokolovna Kojetín, vstup: 60 Kč
v režii Jiřího Kašíka z Kroměříže

Účinkují: Ivoš - Radek Svoboda j. h., Nataša - Pavlína 
Rösslerová, Ema - Marie Němečková, Katka - Marcela
Válková, Ota - Radek Baštinec j. h., Duňaša - Helena
Tabarová, Libor - Michal Maťo, Daniel - Jan Raclavský,

Julie - Kateřina Hudečková j.h., Bolkonskij - Michael Chochel
Hudbu napsal: Aleš Přikryl, scéna: Marie a František

Němečkovi, zvuk: Alexandr Michajlovič,
světla: Jakub Maťo, švadlenka: Miloslava Kuciánová,

text sleduje: Naděžda Šoborová
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. 

 

MěKS Kojetín a Kanoistika Kojetín zvou na
vodácky zaměřenou akci

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY
OD BOLELOUCE DO KOJETÍNA

sobota 29. června 2013 - 10 hodin
sraz v 9.30 hodin na Loděnici Kojetín,

cena: dospělá osoba - 150 Kč, dítě - 80 Kč
(v ceně: přeprava lodí, doprava autobusem,
organizátor na vodě, pitný režim, špekáček)

Pozor - počet míst omezen!!!

Kojetínská kapela Bethrayer v Ostravě
s legendární kapelou Korn

AUTOBUS DO OSTRAVY
NA KONCERT KORN,

BETHRAYER a LOVE AND DEATH
pondělí 17. června 2013

Odjezd z Kojetína, směrem Polkovice, Tovačov,
Přerov, Hranice - Ostrava

Je možné nastoupit v těchto místech.
Po skončení koncertu bude do hodiny odjezd domů

- na opozdilce se nečeká!
Cena na osobu cca 170 Kč při počtu 40 lidí

Hlaste se na telefon: 774 001 405
Vstupenky nezajišťujeme!

Město Kojetín a MěKS Kojetín zvou na
KOJETÍNSKÉ HODY

16. - 18. srpna 2013
(diskotéky pro děti i mládež, setkání harmonikářů,

turnaj ve volejbalu, hasičské závody, hodová zábava...)
Nedělní program: krojovaný průvod s Ječmínkovou 
jízdou králů, předání hodového práva, přehlídka
národopisných souborů, koncert dechové hudby...
Odpoledne: mažoretky, taneční a hudební vystoupení, 
koncerty slovenské zpěvačky Kristiny s kapelou

a bigbítové skupiny Traktor...

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
19. - 23. srpna 2013

týden hudby všech žánrů
na Masarykově náměstí Kojetín

ky  Žalmana,  Boba Dylana  i  skupin 
Čechomor a Abba.
Soubor  doprovázela  Zuzka  Zifčá-
ková na klavír, hru na flétnu obsta-
rala Markétka Ovečková, na kytaru 
zahrál Zdeněk Mejzlík,  který suplo-
val  Filipa  Zubíka,  jenž  se  hudebně 
podílel  na  cédečku.  Písně  lidové 
z Afriky zpívaly holky za doprovodu 
conga Vaška Zifčáka.
Hostem  večera  byl  Dale  Williams, 
kojetínsko-velšský rocker,  který za-
zpíval  tři  rockové písně a společně 
s  děvčaty  z  Cantasu  si  střihl  zá-

Z květnových kulturních akcí
věrečnou  píseň  od  Boba  Dylana 
„Knocking on Heavent Door“.
Cédečko si můžete zakoupit na  in-
formacích  VIC  na  Masarykově  ná-
městí v Kojetíně za cenu 50 Kč.
Nezbývá  než  pěveckému  souboru 
pořát do dalších  let podobně vyda-
řené koncerty, které vždy hladí duše, 
otevírají srdce a navozují příjemnou 
atmosféru všem zúčastněným.
Zuzka  Zifčáková  si  zasluhuje  po-
klonu  a  poděkování,  vždyť  právě 
ona  je  tou  osobou,  která  soubor 
nabíjí  svým  elánem, muzikanských 

duchem  a  posouvá  ho  dál  a  dál 
a dál...

-svah-
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Frk stréca Fanóša
Krušná cesta
do Brusela

Jak už to bévá, když je cesta dlóhá, 
lidi  si  dycky  nejakó  zábavu  nandó. 
A  o  veseló  příhodu  nebévá  nikdá 
nóza.  Jako  třeba,  dyž  sme  jeli  do 
teho Brusela. Tož cesta ušla, u nás 
to teda dost drncalo na té autostrá-
dě, ale mělo to aji svoje véhody. Kaž-
dé byl z domu napakované, jak dyby 
sme  tam měli  byt  kdoví  jak  dlóho. 
Autobusem  tak  kolovaly  různy  po-
chutiny. Někdo měl nasmaženy řizky, 
iné kačenu a co se tyče bochet, tak 
tech bylo nepočitaně. Tak se vesele 
konzumovalo a zpivalo. Aby se nám 
neprášilo od huby, tak sme dodržo-
vali aji pitné režim. Museli sme s tym 
ale  opatrně,  protože  zastávky  byly 
plánovany  každó  čtvrtó  hodinu,  to 
pré aby nebyl ten skluz. No a jak to 
drncalo,  tak  se  to pěkně v  žalódku 
štosovalo  a  chuť  byla  pořád.  Dyž 
sme přejeli na tu německó stranu, to 
už bylo  neco  inšiho. Silnica hladká 
jak  zadek  kojenca  a  gumy autobu-
su si jen spokojně pohvizdovaly. Aji 
záchody tu měli takovy lepči. Sotva 
ste  provedli  vykládku  a  spokojeno 
stali,  tož  se  to  samo  spláchlo,  pak 
to zabzučelo, prkno se, světe div se, 
začlo otáčet dokola a jakási potvora 
s hóbó ho umyla. Ale né každé v tu 
určenó dobu na zastávku chtěl. No 
a  co  čert  nechtěl,  tož  jeden  z  pa-
sažerů  chtěl  zrovna,  dyž  sme  byli 
v  nejaké  dopravní  zácpě,  neja-
kéch  pár  kilometrů  od  belgickéch 
hranic. No a co včil,  zastavit neby-
lo  kde  a  na  nébliši  odpočivadlo  to 
bylo  deset  kilometru.  Ale  to  nikdo 
netušil,  že  to  štreku  pojedeme  pul 
hodiny.  Byl  tady  návrh,  že  dyby 
vystópil,  tož  to  v  pohodě  donde 
a eště tam na nás počká, ale to pré 
nedá.  A  tak  dál  trpěl.  Po  čele  mu 
tekly  kapky  potu,  velky  jak  hrachy 

a za taneční kreace by se nemusela 
stydět ani hadí žena. Všeci sme mu 
fandili a dyž se teda konečně dojelo 
na to odpočivadlo, vyrazil z autobu-
su stylem Jožky Pribilinca, akorát ty 
pulky  měl  vic  sevřeňéši.  Namiřil  si 
to k temu néhustšimu šáši a zmizel 
v  lesu.  No  a  ta  zlomyslná  banda, 
co ostala  v autobusu,  se začla ba-
vit na jeho učet. To su teda zvědavé 
co z teho lesa vyběhne, řekl  jeden, 
ten tam vletěl tak, že aji nejakó zvěř 
musi  vyplašit.  Máš  pravdu,  ozva-
lo se z  iné části autobusa,  to bude 
taková  sila,  že  to  aji  šneky  vystřelí 
z  ulity. Dyž  sme  byli  na Slovensku 
a  já si musel odskočit do  lesa,  řekl 
další,  tak  z  tama  vyběhl  medveď. 
Najédnó  z  teho mista,  kde  ten  na-
tlakované zmizel, opravdu neco vy-
běhlo. Mávalo to tlapama nad hlavó 
a  utikalo  směrem k  nám. No med-
veď  to  nebyl,  ale  nejaká  ženská. 

Vytřěštěná byla tak,  jak dyby právě 
potkala Yetiho a ani  podle  křiku  se 
nám nepodařilo určit jeji národnosť. 
To už se ale celé autobus smíl a dyž 
doběhla k autu, u keryho stál nejaké 
chlap, tak to už vypukl hurónské řev, 
protože obo skočili do auta a odjeli 
neznámo kam. Ten smich nám vydr-
žel dobréch pět minut. Dyž se potym 
uvolněné  a  odlehčené  spolucestu-
jící  vrátil,  ale  z  uplně  iniho  konca, 
než sme čekali, tak nám řekl, že tó 
původni  cestó  se  zpátky  jit  nedalo. 
Při popsání teho, co se během jeho 
lesní návštěvy událo odpověděl: „Ja, 
cosi lesklyho a bílyho sem tam viděl, 
vy tróby. Ale v tym fofru sem neměl 
čas  hledět  po  vérách.“  Pro  nás  to 
byla  další  zkušenost  k  nezaplace-
ní  -  naučili  sme  se,  že  i  když  ste 
v tym névěčim presu a pod tlakem, 
nesmite ztrácet hlavu a vzdávat  to. 
A hlavně, s úsměvem de všecko lip.
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Centrum sociálních služeb Kojetín

Závěrečný seminář 
Virtuální univerzity
třetího věku

V průběhu roku 2013 jsme čtenáře 
Kojetínského  zpravodaje  informo-
vali o tom, že naše organizace CSS 
Kojetín, p. o. se stala tzv. konzultač-
ním  střediskem  Virtuální  univerzity 
třetího věku a začala s výukou kur-
zů  Virtuální  univerzity  třetího  věku 
(dále VU3V). Garantem  této  výuky 
a předem natočených přednášek je 
Provozně ekonomická  fakulta Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze.
Jelikož se blíží konec školního roku, 
tak  nejen  na  středních  a  vysokých 
školách, ale i na „naší univerzitě“ se 
výuka nachýlila ke svému konci, její 
studenti  splnili  své  studijní  povin-
nosti a kurz letního semestru „Pěs-
tování  a  využití  jedlých  a  léčivých 
hub“ došel do svého konce.
Je již tradicí, že po ukončení letního 
či zimního semestru, se na několika 

Výlet za zajímavostmi 
Olomouckého kraje 

Dne  30.  dubna  2013  uspořáda-
la  organizace  Centrum  sociálních 
služeb Kojetín pro své klienty výlet 
autobusem za poznáváním zajíma-
vostí Olomouckého kraje. Tentokrát 
jsme  se  vydali  za  historií  výroby 
v nejznámější palírně na Prostějov-
sku - v Palírně u Zeleného stromu 
- Starorežná Prostějov. 
Všech 31 účastníků mělo možnost 
nahlédnout do prostor výrobny nej-
známějších českých lihovin. K vidě-
ní byla výrobní a stáčecí linka s od-
borným výkladem o celém procesu 

výroby.  Účastníci  si  také  prohlédli 
sklad lihovin a dozvěděli se historii 
Palírny u Zeleného stromu. Po pro-
hlídce následovalo příjemné pose-
zení  v místním baru,  kde byla  pro 
všechny  připravena  malá  ochut-

návka  těch  nejznámějších  lihovin. 
Po ukončení exkurze byla možnost 
drobného nákupu destilátů v místní 
podnikové prodejně. Akce měla vel-
ký úspěch a všem zúčastněným se 
velmi líbila.         Andrea Hrdličková

místech v České republice koná tzv. 
Závěrečný seminář, na který se sje-
dou  studenti  z  jednotlivých  konzul-
tačních středisek, ve kterých výuka 
probíhá, aby si mohli převzít Pamět-
ní listy jako vzpomínku na ukončené 
studium daného kurzu, aby se mohli 
setkat  se  svými  spolustudujícími 
vrstevníky, navštívit  jiné kouty naší 
země  než  je  ten  jejich,  domovský, 
předat si dojmy ze studia a vůbec… 
Zkrátka  je  to  pro  studující  seniory 
velká  společenská  událost,  kterou 
si, pokud jim to zdravotní stav dovo-
lí, nenechají ujít. 
Po vzájemné dohodě s manažerkou 
VU3V v Praze Klárou Nehodovou se 
hostitelským městem  této  význam-
né kulturní akce stal Kojetín. O or-
ganizaci  se postaral  realizační  tým 
zaměstnanců naší organizace CSS 
Kojetín  a  ve  spolupráci  s  vedením 
města  a MěKS Kojetín  jsme mohli 
v našem městě uspořádat Závěreč-
ný seminář. 
Dne 21. května 2013 jsme tak moh-
li  v  dopoledních  hodinách  přivítat 

v  prostorách  sálu  Sokolovny  Koje-
tín  studující  seniory  z  celé Moravy 
a dokonce až z Pardubického kraje, 
z  obce Oucmanice,  k  nám  zavítali 
návštěvníci kurů VU3V.
Pro  představu  našich  čtenářů  jen 
uvedu, že senioři  se sjeli  z  konzul-
tačních středisek: Bochoř, Charváty, 
Oucmanice,  Vrbno  pod  Pradědem, 
Ostrava - VŠB - TUO, Karviná, Kouty 
nad Desnou a samozřejmě přítomni 
byli též studenti z domácího konzul-
tačního  střediska  Kojetín.  Celkem 
se akce zúčastnilo 120 studentů.
Se svými krátkými projevy vystoupili 
i  pozvaní  hosté.  Byli  jsme  rádi,  že 
naše  pozvání  přijali  nejen  Božena 
Sekaninová, senátorka Parlamentu 
ČR,  ale  i  starosta  města  Kojetína 
Jiří Šírek, náměstek primátora měs-
ta  Přerova  Michal  Zácha,  a  mís-
tostarostka města Kojetín Ilona Ka-
pounová, která se nakonec, k naší 
lítosti, musela pro velké pracovní vy-
tížení omluvit. Se svým příspěvkem 
k  seniorům  vystoupila  i  naše  paní 
ředitelka CSS Kojetín Blanka Labo-
ňová.  Nemohu  samozřejmě  zapo-
menout na paní manažerku  VU3V 
Kláru  Nehodovou,  která  přítomné 
studenty  seznámila  nejen  s  celko-
vým  počtem  studujících  seniorů 
a  s  průběhem  dosavadního  studia 
ve všech konzultačních střediscích, 
ale  taktéž  vyhlásila  a  přečetla  nej-
lepší eseje studentů VU3V, kteří  je 
uveřejnili  na  webových  stránkách 
Virtuální  univerzity  třetího  věku 
(www.esenior.cz)  a  které  byly  od-
hlasovány  samotnými  seniory  jako 
nejlepší.

Starosta města Kojetín hovoří 
k přítomným seniorům

Pamětní listy přebírá 
vedoucí KS Bochoř
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Taktéž na místě byla oceněna nej-
starší  přítomná  dáma  a  nejstarší 
přítomný pán  ze  studujících  senio-
rů. Ke gratulacím se připojili  všich-
ni hosté a ocenění obdrželi drobné 
dárky jak od univerzity, tak od vede-
ní města Kojetín.
Po přestávce na občerstvení násle-
dovalo velmi milé kulturní vystoupe-
ní v podobě taneční country skupi-
ny  žen  -  seniorek  Báječný  ženský 
z  Majetína.  V  přestávce  potřebné 
na  výměnu  jejich  kostýmů  všem 

Předávání Pamětních listů 
zástupci KS Kojetín

Realizační tým Závěrečného 
semináře společně se senátorkou 

Boženou Sekaninovou

přítomným návštěvníkům semináře 
zazpíval  za  doprovodu  harmoni-
ky  Milan  Zahradník,  zaměstnanec 
MěKS, kterého čtenáři Kojetínského 
zpravodaje jistě znají i z jiných kul-
turních akcí a vědí, že zábavu nikdy 
nezkazí! Přítomní senioři se k němu 
rádi přidali svým zpěvem a tak v sále 
rázem byla veselá a zpěvná nálada. 
Ale ani  před  tímto vystoupením se 
přítomní  diváci  nenudili.  Program 
byl  prokládán  příjemnými  a milými 

vystoupeními  samotných  seniorů 
a  vedoucích  konzultačních  středi-
sek.
I  když  se  nám  celé  setkání  opro-
ti  plánu  poněkud  protáhlo  (jak  už 
tomu bývá, když se sjíždí lidé z da-
lekého okolí), na  jeho významnosti 
a  kvalitě  to  jistě  neubralo.  Všichni 
hosté  opouštějící  sál  přicházeli  za 
námi jako organizátory s díky, že se 
vše  tak  podařilo  a  setkání  bylo  na 
tak vysoké úrovni. To nás velmi po-
těšilo a byla  to pro nás  ta nejlepší 
pochvala. 
Chceme  touto  cestou  ještě  jednou 
poděkovat  všem,  kdo  se  s  námi 
podíleli na organizaci tohoto setká-
ní, hostům, že si našli čas ve svých 
nabitých programech a přišli  pobýt 
mezi seniory, vedení města Kojetín 
za jeho podporu v našich aktivitách 
pro  seniory,  vystupujícím,  kteří  se 
postarali o kulturní program, místní 
firmě, která zajistila chutné občerst-
vení  pro  všechny  účastníky  a  pra-
covníkům MěKS za spolupráci.

Andrea Hrdličková

Program setkání v červnu 2013
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

Církev Československá husitská

2. 6. 2013 (neděle)
Bohoslužby ve Skalce

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. a 30. 6. 2013 (neděle)
Bohoslužby v Kojetíně
od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 6., 10. 6., 17. 6.* a 24. 6.*´ 2013 (pondělí)
Duchovní výchova

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

4. 6., 11. 6., 18. 6. * a 25. 6.*´ 2013  (úterý)
Duchovní výchova

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

4. 6. 2013 (úterý)
Svatodušní pobožnost Tovačově

od 15.00 hodin v DS Tovačov (společenská místnost)
5. 6., 12. 6., 19. 6. a 26. 6. 2013 (středa)

Modlitby a zpěvy z Taizé
od 18.00 hodin v Husově sboru

6. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6.´ 2013 (čtvrtek)
Biblická hodina v Kojetíně

od 16.00 hodin na faře

16. 6. 2013 (neděle)
Bohoslužby v Polkovicích

od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů.  Zachariáš 4,6b

* uskuteční se ve farní kanceláři v Husově ulici                    ´ poslední v tomto školním roce                             

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli Ho 
ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Kris-

ta, který je Pánem všech.“  Skutky apoštolské 10,34-35

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

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

http://ccshkojetin.wz.cz/ nebo http://www.ccshkojetin.ic.cz/
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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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Ze sportu
Nohejbal Sokola 
Kojetín slaví čtyřicet let 

Motto:
Nohejbal neznali Řekové, 

Anglie ani Řím,
ale my na Hané!

Čtyřicet  let hrajem nohejbal  
za Sokol Kojetín. 

Již  čtyřicet  let  se  na  kurtech  za 
Sokolovnou  hraje  nohejbal.  Vel-
kou  podporu  jsme  měli  ve  vedení 
Sokola  a  taky  kojetínských  pod-
niků.  Značnou  část  soutěží  ZRTV 
a SPV se nám podařilo  přesunout 
do Kojetína za podpory starosty So-
kola Luboše Juřeny, Alenky Křížové 
a Věry Těhalové z okresníhoho vý-
boru ZRTV.
V okresních i krajských kolech jsme 
vždycky  končili  na  předních  mís-
tech.
Musíme vzpomenout na kamarády, 
kteří již nejsou mezi námi a velkou 
měrou  přispěli  k  propagaci  nohej-
balu.  Byli  to  Karel  Mirvald,  Mirek 
Trbušek,  Zdeněk  Zaoral  a  Toník 
Karásek.
V okresních i krajských kolech So-
kol  reprezentovali  bratři  Dufkovi, 
bratři  Mirwaldovi,  Alois  Hromada, 
Stanislav Kramařík a Stanislav Lá-
tal.  Později  do  týmu  přibyli  Dušan 
Meduna, Oťa Svoboda, Franta Ně-
meček, Laďa Berg, Ruda Pavlíček, 
Igor Volek, Laďa Zaoral, Marek Po-
lišenský, Jarda Malčík, Pavel Ska-

řupa, Roman Dočkal, Milan Křepel-
ka,  Pavel  Daněk,  Vlastík  a Honza 
Štefanovi a mnoho dalších.
Dnes  se  turnaje  pod  hlavičkou 
ZRTV již nekonají, tak je oddíly or-
ganizují sami ve své režii.
Nohejbal  poslední  dobou  přežívá 
díky  Dušanu  Medunovi,  jeho  sy-
nům. 
V zimě není v Kojetíně žádný stá-
nek,  kde  by  se  nohejbal,  volejbal, 
tenis a jiné halové sporty dali hrát, 
proto  se  musí  dojíždět  do  okolí. 
Doufáme, že vybudování sportovní 
haly v Kojetíně je v plánu.

Letos  si  chceme  připomenout  40 
let  nohejbalu  v  Kojetíně  turnajem 
na kurtech za Sokolovnou pod pa-
tronací  starosty města Kojetína Ji-
řího Šírka. Turnaj  je otevřen všem 
amatérům  a  všem  příznivcům  to-
hoto  ryze  českého  sportu a usku-
teční se v sobotu 8. června 2013 
v 9 hodin na kurtech Sokolovny 
Kojetín.  Ředitelem  turnaje  je  Du-
šan  Meduna,  rozhodčí  Ruda  Pav-
líček.
Předem  děkujeme  všem  sponzo-
rům a příznivcům za podporu.

Alois Hromada

Již 36. Novoveský 
přespolák

Svou letošní závodní sezonu zahá-
jili  kojetínští  kanoisté  v  Ostrožské 
Nové  Vsi.  Místní  oddíl  kanoistiky 
zde  pořádal  v  sobotu  13.  dubna 
2013 na jezeře Kunovská tabule již 
36. ročník závodu s názvem „Novo-
veský  přespolák“.  Samotný  závod 
byl  rozdělen  do  dvou  bloků  a  po 
celý den panovalo opravdu aprílové 
počasí,  kdy se střídal déšť se slu-
níčkem.
V dopoledním programu byly zařa-
zeny  závody  na  vodě.  Jako  první 
vyrazili  na  dvou  kilometrovou  trať 
ti nejmladší závodníci a závodnice 
a  předvedli,  že  opravdu  se  zimní 
přípravou nezaháleli. Odměnou jim 

za to byly první cenné kovy v letoš-
ním roce. 
První místo a zlatou medaili  vybo-
jovali  Miroslav  Kapoun  (r.  2003), 
Ondřej Zendulka  (r. 2002) a David 
Pechar (r. 2001). Mezi děvčaty pak 
vyhrála Lucie Večerková (r. 2003).
Druhé  místo  a  stříbrnou  medaili 
získali Markéta Úlehlová  (r.  2003), 
Eliška Jurečková (r. 2004) a Jiří No-
votný (r. 2003).
Třetí místo a bronzovou medaili  si 
dojela v závodě Anna Marie Hraba-
lová (r. 2001).
Ani  v  žákovských  a  dorostenec-
kých kategoriích nezůstalo kojetín-
ské družstvo bez ocenění. Na čtyř 
kilometrové  trati  si  dojela  v  kate-
gorii  žákyň  Michaela  Rozsívalová 
pro druhé místo. Na kanoii náš od-
díl  reprezentovali  Antonín  Hrabal, 

který  si  v  žákovské  kategorii  dojel 
pro první místo a Nikola Malá, která 
ukázala, že na kanoii nemusí závo-
dit  jen  chlapci  a muži.  Oprávněně 
pak převzala zlatou medaili za prv-
ní místo.
Odpolední blok Novoveského přes-
poláku  byl  situován  na  souši,  kde 
závodníci ukázali, že umí také rych-
le  běhat  a  ne  jen  pádlovat.  Délku 
trati  pořadatelé  připravili  od  500 
metrů pro  ty nejmenší až po 7 km 
pro  ty  nejzdatnější.  Naši  závodní-
ci opět nezklamali. Ukázali  tak,  že 
i běh patří do  jejich tréninkové pří-
pravy. 
V  běhu  na  500  m  ukázali  velmi 
pěkné výkony nejmladší závodníci. 
Protože  v  této  kategorii  byla  velká 
účast  závodníků  a  závodnic,  roz-
hodli se pořadatelé rozdělit ocenění 
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První závod Českého 
poháru v rychlostní 
kanoistice
Český  pohár  mládeže  se  konal 
11.  -  12.  května  2013  v Chomuto-
vě  na  Kamencově  jezeře.  Poprvé 
v tomto roce měli kojetínští kajakáři 
a  kanoisté  možnost  porovnat  své 
síly  na  celorepublikové  úrovni. To-
hoto  závodu  se  zúčastnilo  celkem 
34 kanoistických oddílů z celé Čes-
ké republiky.
V sobotu byly na programu závody 
na 500 metrů ve všech kategoriích. 
Nejstarší  kojetínský  závodník Ton-
da Hrabal  spolu  s  Jiřím  Zalubilem 
z Ostrožské Nové Vsi vyjeli na de-
blkanoi první medaili pro oddíl a to 
stříbrnou. 
V závodě jednotlivců na 500 m - ka-
jak,  dokázali  naši  závodníci  zajet 
tak, aby obsadili medailové pozice. 
Ti 12ti letí to měli o to těžší, protože 
se museli přes rozjížďky a mezijíz-
dy propracovat až na finálovou jíz-
du. David Pechar obsadil 11. místo 
a Anna Marie Hrabalová  se  doká-
zala  svým  výkonem  probojovat  až 
do  finálové  jízdy,  kde  skončila  na 
krásném 8. místě.
Ani  mladší  závodníci  se  ve  sběru 
cenných  kovů  nenechali  zahanbit 
a  tak  vzali  500 m  trať  na  Kamen-
cově jezeře přímo útokem. Kov nej-
cennější - zlatý získali za svůj výkon 
tito borci: Ondřej Zendulka, Markéta 
Úlehlová,  Lucie  Večerková  a  Jirka 
Novotný.  Stříbrný  kov  získala  Ve-

dle  jednotlivých  ročníků  narození. 
Za r. 2007 si pro zlatou medaili do-
běhl  Tomáš  Kapoun  a  bronzovou 
medaili  získala  Štěpánka  Úlehlo-
vá. Pavel Kapoun r. 2005 vybojoval 
bronz  a  děvčata  r.  2003  přivezla 
domů stříbrné ocenění, které patřilo 
Lucii Večerkové a bronz pak Marké-

tě Úlehlové. Kilometrovou  trať nej-
lépe  zvládla  naše  závodnice Anna 
Marie Hrabalová,  která  doplnila  již 
tak  početnou  sbírku  medailí  pro 
oddíl o další zlato. Ani tak ještě ne-
skončil příliv cenných kovů. Na 2,5 
kilometrové  trati  v  kategorii  žákov-
ské a dorostenecké se podařilo zís-

kat  další  ocenění.  Antonín  Hrabal  
a Nikola Malá  doběhli  v  tomto  zá-
vodě  jako  druzí  a  Michaela  Roz-
sívalová  přidala  pro  oddíl  bronzo-
vou medaili. Všichni závodníci zde 
předvedli velmi pěkné výkony ať již 
na vodě, nebo na souši v běhu. 

-JÚ-

ronika  Zemanová 
a  bronzovou  me-
daili  domů  přivezli 
Kapoun  Miroslav, 
Kapoun  Pavel 
a Eliška Jurečková.
V sobotu 11. května 
2013  byly  na  pro-
gramu  také  závody 
na K2 500 m. V této 
disciplíně  měli  ko-
jetínští  závodníci 
hned  několik  posá-
dek. Posádka Lucie 
Večerková - Markéta Úlehlová nena-
šly v tomto závodě žádné přemoži-
telky a mohly se radovat ze stupně 
nejvyššího.  Stejně  tak  i  posádka 
Ondřej  Zendulka  -  Tomislav Dědič 
z Písku, kteří získali také v této ka-
tegorii  zlatou  medaili.  3.  místo  ve 
stejné  kategorii  obsadila  posádka 
Pavel Kapoun - Vojtěch Macháček 
z  Přerova  a  domácí  Veronika  Ze-
manová spolu s Michaelou Handlo-
vou z Přerova.
V  neděli  12.  května  se  uskuteč-
nily  závody  na  200  m  ,  2000  m 
a 3000 m. Závod na 200 m absolvo-
vali pouze žáci a to Antonín Hrabal 
na C1, který se umístil na 11. místě 
a Michaela Rozsívalová na K1, kte-
rá obsadila 16. místo.
Na trati 2000 m závodili ti nejmladší 
kajakáři, kajakářky. V kategorii dva-
náctiletých se umístila Anna Marie 
Hrabalová na 6. místě a David Pe-
char  na místě  16.  V  závodě  jede-
náctiletých  benjamínků  na  K1  se 
umístil Ondřej Zendulka na druhém 
místě a  tím získal další medaili do 
své sbírky. Na kanoi v této kategorii 
zabojoval i Jirka Minařík a odměnou 
mu bylo také druhé místo. 
V  závodě  10ti  letých  kajakářek  na 
2000 m šla vstříct k celorepubliko-
vému  vítězství  Markéta  Úlehlová 
s obrovským náskokem před svou 
oddílovou spoluzávodnicí Lucií Ve-
čerkovou. V  tomto závodě se dále 
umístily  Veronika  Zemanová  na 

6. místě a Eliška Jurečková vyjela 
12. místo.
Závod 10ti letých kajakářů absolvo-
vali naši závodníci v  tomto pořadí: 
Jiří  Novotný  -  4.  místo,  Miroslav 
Kapoun  -  7.  místo,  Pavel  Kapoun 
- 11. místo.
Pro  starší  kategorie  byla  závod-
ní  trať postavena v délce 3000 m. 
V kategorii žáků  jsme měli zastou-
pení  na  kanoii,  ale  bohužel Tonda 
Hrabal  nedojel.  Žákyně  Michaela 
Rozsívalová dojela jako 28.
Celkem závodníci z prvního závodu 
Českého poháru v Chomutově při-
vezli sedmnáct medailí. Z toho bylo 
sedm zlatých,  pět  stříbrných a pět 
bronzových.
Víkend na závodech v Chomutově do-
kazuje, že rychlostní kanoistika v Koje-
tíně je na vysoké úrovni. Za to patří po-
děkování  oddílu  rychlostní  kanoistiky 
Kojetín, jenž zajišťuje technické zázemí 
a podporu závodníkům. Zároveň patří 
také velké poděkování trenérům Fran-
tišku  Krejčiříkovi  a   Aleši  Zendulkovi, 
kteří se o závodníky starají skoro den-
ně, aby jejich výkony byly co nejlepší. 
A  v  neposlední  řadě  patří  velké  díky 
samotným  závodníkům,  kteří  si  po-
kyny  svých  trenérů  berou  k  srdci 
a mohou je pak zúročit na samotných 
závodech,  kde  vzorně  reprezentují 
svůj domovský oddíl kanoistiky Kojetín 
a šíří tím celorepublikově i věhlas sa-
motného města Kojetín.

                                   -  JÚ -
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V Kojetíně se opět
po osmnácti letech
závodně běhá
Ač  obloha  v  sobotu  ráno  25.  květ-
na  nevěstila  nic  dobrého,  postavi-
lo  se  na  start  1.  ročníku  Hanácké 
kojetínské  desítky  čtyřicet  běžců 
a deset běžkyň, takřka z celé střed-
ní a  jižní Moravy Potěšitelné  je,  že 
jedenáct  mužů  a  jedna  odvážná 
žena  Lucie  Zlámalová  byla  přímo 
z  mikroregionu  Střední  Haná,  a  to 
z Kojetína, Stříbrnic a Uhřičic.
Počasí  se  nakonec  umoudřilo 
a pro běh byly naprosto ideální pod-
mínky.  Trať  o  délce  10  km  vedla 
z  loděnice  okruhem  Špalírem 
a  zpět  kolem  střelnice,  mlýnského 
náhonu,    Závodím  kolem  stadionu 
a před mostem Dr. Šíleného se běžci 
a běžkyně, za vydatného povzbuzo-
vání diváků, vydali do druhého kola. 
Po jeho absolvování následoval do-
běh s cílem na loděnici. 
Závodnímu  poli  dominoval  Tomáš 
Steiner  z  VSK  Univerzita  Brno, 
který  zaběhl  vítězný  čas  za  skvě-
lých  33:16.  Mezi  ženami  ustanovi-
la  počáteční  rekord  Šárka Krčková 
z  TJ  Liga  stovkařů  Olomouc  ča-
sem 42:18. I v ostatních kategoriích 
předvedli  závodníci  solidní  výkony 
i na úrovni „osobáků“. 

A  co  naši  Hanáci?  Zabojovali  na 
hranici  svých  možností.  Titul  „Né-
rychléši Hanák“ patří právem Pavlu 
Ernstovi  z  Kojetína  za  41:56,  dru-
hý  Michal  Dušek  také  z  Kojetína 
za  42:39  a  třetí místo  Ivoše  Ježka 
z  Uhřičic  je  příjemným  překvape-
ním, protože za sebou nechal mlad-
ší  soupeře.  Nérychléši  Hanačkou 

se po statečném výkonu stala sub-
tilní  Lucka  Zlámalová  z  Kojetína 
v čase 53:57. Doufejme , že v příštím 
závodě se objeví další soupeřky.

Hlavnímu závodu předcházely kon-
diční  běhy,  které  skvěle  organizo-
vala  Alena  Pátková  a  Milan  Blaho 
z Tovačova. Osm dětí spolu s vedou-
cími Lenkou Kameníkovou, Michae-
lou  Roubalovou  a  Martinou  Party-
kovou si  to rozdalo na 1000 metrů. 
Potom dva kluci a dvě dívky zaběhly 
tři kilometry kolem rybníka.

Více  než  dvouměsíční  úsilí  orga-
nizátorů  bylo  oceněno  maximální 
spokojeností  všech  přítomných. 
Všichni  kvitovali  výběr  a  značení 
tratě,  organizaci  závodu,  servis, 
bohaté  ceny,  hojné  občerstvení 
a celkově příjemnou atmosféru.To je 
solidní vizitka pro náš běh a povzbu-
zení do dalšího ročníku. 
Komu za to můžeme poděkovat?
Městu  Kojetín  za  podporu  projek-
tu.  Kolektivům  příspěvkových  or-

ganizací  -  MěKS  za  návrh  plakátů 
a diplomů, DDM za zajištění medailí  
pro  vítěze  a  krásných  keramických 
pamětních medailí, školní jídelně za 
chutné hanácké vdolky. Dále Měst-
ské polici Kojetín za pomoc při pří-
pravě tratě a spolu se Sborem dob-
rovolných  hasičů  perfektně  zajistili 
bezpečnost  závodníků  při  samot-
ném závodě.
Velké poděkování si zaslouží celý re-
alizační tým závodu - Jaroslav Bělka, 
Alena Pátková, Jaroslav Prášil, Pavel 
a  Václav  Baďurovi,  Jirka  Smažinka 
a všichni, kteří nám pomáhali při or-
ganizaci,  prezentaci,  povzbuzování 
i občerstvování závodníků.

Co napsat závěrem? Snad přání, že 
se podaří z prvního běhu udělat tra-
dici, a že se k nám budou těšit běžci 
v hojném počtu. Ať v Kojetíně přibu-
de  běžců,  kteří  budou  běhat  nejen 
pro vlastní potěšení, ale budou naše 
město reprezentovat jako závodníci. 
Okolí Kojetína  ke  sportování přímo 
vybízí.  Vězte,  že  je  to  nejlepší  co 
můžete  pro  své  zdraví  a  své  po-
tomky  udělat.  Zkrátka  překonejme 
vlastní  pohodlí  a  něco  pro  ostatní 
a Kojetín udělejme. 

Jaroslav Bělka, ředitel závodu 

Nérychléši Hanák
- prémiová kategorie pro běžce
z mikroregionu Střední Haná

  1. Pavel Ernst (Kojetín, 41:56)
  2. Michal Dušek (Kojetín, 42:39)
  3. Ivo Ježek (SK Uhřičice, 43:00)
  4. Pavol Kollárik (Stříbrnice, 43:19)
  5. Jiří Matoušek (Kojetín, 43:42)
  6. Petr Křepelka (Kojetín, 43:54)
  7. Jiří Kapoun (Kojetín, 44:25)
  8. Jiří Hübner (Kojetín, 44:26)
  9. Petr Zdražil (IS Kojetín, 44:49)
10. Ivo Vymětal (Kojetín, 45:01)
11. Patrik Rosecký (Kojetín, 48:57)

Nérychléši Hanačka
- prémiová kategorie pro běžkyni

z mikroregionu Střední Haná
1. Lucie Zlámalová (Kojetín, 53:57)
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Inzerce

Ze sportu
TJ Kanoistika Kojetín pořádá

55. ročník
Memoriálu Karla Fojtácha

„Moravský pohár“
V sobotu 15. června 2013 od 9.30 hodin

(porada v 8. 30 hodin)
Místo závodu: řeka Morava, 
loděnice TJ Kanoistika Kojetín
Tratě: 500 m, 2000 m, 5000 m

Disciplíny: MK, K1, K2, C1,. C2 a K4
Kategorie: benjamínci, benjamínky, žáci, žákyně, 

dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy 
veteráni, veteránky

Těšíme se na vaši návštěvu!
Občerstvení zajištěno!

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ 
Slavoj Kojetín pořádá 

každou středu od 17 hodin
nábor mladých fotbalistů 
rok narození  2006-2007

Přijdi rozvíjet svůj talent pod 
vedením zkušených trenérů!

Kontakt: 724 270 527

SEDLÁŘSTVÍ
Libor Krčmař
- Výroba opasků,  
vodítek, obojků,  
opravy, výroba  
na zakázku.

Zhotovím vše podle 
přání zákazníka!

tel: 735 563 686
e-mail:

Coutry3@seznam.cz

Prodám 
družstevní byt 3+1 
na Sladovní ulici 

v Kojetíně
Ihned k nastěhování!!!

Byt je po rekonstrukci:
- nová plastová okna 
- plovoucí podlahy  
po celém bytě

- nová rohová vana.
Velmi pěkný, slunný.

Volejte na tel.: 
736 145 708
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Blahopřání
„Život nám letí s vážnou tváří, smát se a milovat máš povoleno.
Do dalších let ať dál jen záříš, nemocem svým dej dovolenou.
Kdo by Ti sedm křížků hádal? Však kdo Tě zná, ten dobře ví!

Okolo sebe svých blízkých nával, to života je tajemství…“

Dne 12. června 2013 oslaví
významné životní jubileum 70 let

pan Alois Hromada
Do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti

přejí manželka Miroslava a dcery Olga a Magdaléna s rodinami.

Vzpomínky

Dne 14. května 2013 by se dožil krásných 45 let
a zároveň si připomeneme 25. smutné výročí úmrtí

pana Jana Šmídy
Na svého synovce stále s láskou vzpomíná teta Marie Burešová s rodinou.

Dne 9. června 2013 si připomínáme nedožité 75. narozeniny

pana Vladimíra Gamby
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami, 

sestra a bratr s rodinou i ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 8. června 2013 oslaví své 75. narozeniny

paní Vladimíra Svozilová

Dne 8. června 2013 oslaví své 67. narozeniny

pan Josef Koza

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje sestra Mila, Bertík a Miládka.

V sobotu 25. května 2013 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetína tyto děti: 

Antonín Brychta Ema PoláchováAntonín Orel
Foto: J. VečeřováBlahopřejeme! 


