
Čas velikonoční na Hané
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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Blíží se opět nejvýznamnější křesťanské svátky v roce, 
Velikonoce.
Velikonocím předcházel přísný půst, který trval od Pope-
leční středy až do Velikonoční neděle.
Prapůvod těchto svátků sahá až do dob pohanských Slo-
vanů. Velikonoce symbolizovaly pro pohany příchod jara, 
omlazení přírody a plodnost. Některé z těchto atributů 
z předkřesťanské doby se zachovaly až do dnes. Napří-
klad, tatar, pomlázka, žíla, je falický symbol, vajíčko zase 
znázorňuje nový život nebo slunce, které znovu nabírá 
sílu. Vrbové pruty měly přenést energii stromu na děv-
če, zajistit jí zdraví, krásu a plodnost. Nejvýznamnějšími 
dny tohoto období jsou: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 
sobota, Hod Boží velikonoční a Velikonoční nebo také 
Červené pondělí (podle vajíček, která se dříve barvila 
nejčastěji na červeno). 
Na Zelený čtvrtek se jedla především nemaštěná bez-
masá jídla, špenát, čočka či zelná polévka. Podle tradice 
"odlétají zvony do Říma", jejich zvuk nahrazují "klapo-
táři", "klepači" až do Bílé soboty. Tento zvyk se udržel 
v některých obcích na Hané, i v Kojetíně, dodnes. Na Vel-
ký pátek se dodržoval přísný půst, nesmělo rýt do země, 
znesvětila by se tím smrt Páně. Nemohlo se ani prát, na 
Hané se říkalo: „Na Velké pátek peró podruhyně, v so-
botu Hospodyně a v nedělu jenom svině.“ Tradovalo se 

také, že v tento 
den se otevírají 
poklady. Velký 
význam měla 
i voda, kdo se 
na Velký pátek 
umyl v poto-
ce, měl být po 
celý rok uchrá-
něn od nemocí 
a zlých sil. 
Bílá sobota se 
nesla ve zna-
mení vzkříše-
ní, v minulosti 
jeden z nejo-
kázalejších ha-
náckých svát-
ků, kdy Hanáci 

ukazovali na 
veřejnosti své 
nejlepší oša-
cení. K tomu-
to dni se váže 
i krásný lidový 
zvyk Ježíškovy 
matičky, kte-
rý se dodnes 
provádí v ob-
cích Bělkovice 
a Lašťany. Ma-
tičky předsta-
vují dvě mladá 
děvčata v kro-
jích s věnečky 
na hlavách, kte-
rá doprovázejí 
dva mládenci. 
Děvčata nesou ozdobený kříž a svíce, mládenci korouh-
ve. Průvod obchází obec, zastaví se u kapličky v Lašťa-
nech a pak pokračuje do Bouhuňovic, kde se v kostele sv. 
Jana Křtitele koná slavnostní velikonoční mše svatá.
V neděli na Boží hod velikonoční se připravovalo jehněčí 
a kůzlečí maso. Dnes se pečou mazance či beránci jako 
symbolické velikonoční pečivo.
Vyvrcholením velikonočních svátků je Velikonoční pon-
dělí a dodnes v hojné míře prováděné obchůzky s „tata-
rem“. Dříve chodila mládež po mrskutu už v jednu hodinu 
ráno, později až po ranní mši svaté. Z Kojetína se nám 
zachovala i říkanka, kterou zapsala Marcela Drbalová: 
„Stávé ráno Marijáno, zkázal Kadlec aj Kadlička, abys 
dala tři vajíčka, jedno bily, dvě červeny, šak ti slipka sne-
se jiny, za kamnama v kótku na zelenym prótku. Prótek 
se ohýbá, vajíčko se kolíbá, slepička se šatoři, vajíčko se 
kutálí, slepička gdák, vajíčko křáp!"
Za mrskačku pak obdrželi chlapci vajíčko barvené na ok-
rovo v cibuli nebo zelené barvené v osení. V některých 
hanáckých dědinách chodila děvčata na oplátku mrskat 
chlapce v úterý po Velikonočním pondělí. 
Tradiční mrskut i jiné velikonoční zvyky přetrvaly mnohde 
až do dnešních časů. Nezbývá, než doufat, že tyto krás-
né a pro náš národ specifické obyčeje, budou udržovat 
i další generace.                                                     -miza-
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 84. zasedání konaném dne 12. března 2014
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 25. zasedání konaném dne 25. března 2014

zabývalo těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- souhlasila s termínem a dobou 
pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání v Ma-
teřské škole Kojetín pro školní rok 
2014 - 2015: 17. dubna 2014, 10 - 
15 hodin v budově MŠ Kojetín, Ha-
nusíkova  10,
- vzala na vědomí zprávy o hos-
podaření příspěvkových organizací 
města za rok 2013,
- schválila roční účetní závěrky za 
rok 2013 včetně výsledku hospoda-
ření příspěvkových organizací měs-
ta za rok 2013,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. 23/1, 
zahrada o výměře 132m2, který je 
ve vlastnictví Města Kojetína za mi-
nimální kupní cenu 100 Kč/m2 a  za 
podmínky úhrady veškerých nákla-
dů s převodem spojených kupujícím 

- právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN, daň z nabytí 
nemovitosti,
- schválila přijetí příspěvku z roz-
počtu Olomouckého kraje pro JPO 
III Kojetín ve výši 14.000 Kč a pro 
JPO V Popůvky ve výši 5.000 Kč,
- schválila spolufinancování měs-
ta Kojetína ve výši minimálně 60% 
z celkových nákladů,
- schválila text smlouvy mezi Olo-
mouckým krajem a Městem Kojetín 
na poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu Olomouckého kraje pro 
JSDH Kojetín a JSDH Popůvky,
- vyhlásila nejúspěšnější sportov-
ce města Kojetína za roky 2012 - 
2013,
- schválila poskytnutí peněžitých 
darů vyhlášeným nejlepším spor-
tovcům v jednotlivých kategoriích, 

dle návrhu Komise pro vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců za rok 
2012 - 2013 včetně termínu a prů-
běhu slavnostního vyhlášení,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru občanskému sdružení Kro-
měřížská dráha ve výši 10.000 Kč 
na dofinancování akcí spojených 
s jízdami historických osobních vla-
ků v okolí Kojetína v roce 2014,
- schválila uzavření příkazní smlou-
vy na zajištění administrace veřejné 
zakázky malého rozsahu projektu 
„Renovace učeben přírodovědných 
předmětů Základní školy, náměstí 
Míru 83, Kojetín“ mezi příkazcem 
Městem Kojetín a příkazníkem 
INNOVOU Int. s. r. o., Ostrava, 
s nabídkovou cenou 29.000 Kč bez 
DPH.

- schválilo závěrečnou zprávu 
o provedené inventarizaci majetku 
a závazků Města Kojetína a pří-
spěvkových organizací za rok 
2013,
- schválilo Závěrečný účet Města 
Kojetína za rok 2013, včetně Zprá-
vy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2013, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku Města 
Kojetína za rok 2013, a to bez vý-
hrad,
- schválilo příděly do fondů pří-
spěvkových organizací z vykáza-
ného výsledku jejich hospodaření 
za rok 2013,
- vzalo na vědomí informaci 
o  prodeji obecních bytů s nájem-
níky na adrese Kojetín, Sv. Čecha 
1205/4,  Sv. Čecha 1205/9, Sv. Če-
cha 1204/3, Sv. Čecha 1204/5, Sla-
dovní 1192/2 a Nádražní 907/9,
- schválilo převod bytové jednotky 
č. 1320/11 o velikosti 3+1 na adre-
se J. Peštuky 1320, za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 530.000 Kč,
- schválilo prodej budovy bez 
č. p., postavené na  pozemku 
p. č. st. 1637 (dvorní trakt poliklini-
ky), včetně části pozemku p. č. st. 
1637, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře cca 246 m2, které jsou ve 

vlastnictví Města Kojetína za kupní 
cenu 450.000Kč. Prodávající uhra-
dí veškeré náklady s převodem - 
právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN, daň z nabytí 
nemovitosti,
- schválilo prodej části pozemku 
p. č. 656/2,  ostatní plocha - ostat-
ní komunikace a části pozemku 
p. č. st. 1637, zastavěná plocha 
a nádvoří, (dvorní trakt polikliniky) 
celkem o výměře cca 170 m2, za 
kupní cenu 25.000 Kč a  za pod-
mínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím 
- geometrický plán, právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva 
do KN, daň z nabytí nemovitosti,
- schválilo poskytnutí peněžitých 
dotací na rok 2014 v celkové výši 
1,000.000 Kč, dle návrhu zpraco-
vaného komisí RM pro poskytová-
ní peněžitých dotací,
- schválilo uzavření smluv o po-
skytnutí peněžitých dotací na rok 
2014 v souladu s platnými Zása-
dami pro poskytování peněžitých 
dotací dle předloženého návrhu,
- schválilo poskytnutí dota-
ce Střední Haná o. p. s., ve výši 
40.000 Kč na spolufinancování 
projektu spolupráce Svědkové mi-

nulosti, týkající se opravy pomníků 
vztahujících se ke 2. světové v Ko-
jetíně,
- vzalo na vědomí Výroční zprá-
vu Městského kulturního střediska 
Kojetín za rok 2013,
- vzalo na vědomí Výroční zprávu 
2013 Centra sociálních služeb Ko-
jetín, příspěvkové organizace,
- vzalo na vědomí Zprávu o čin-
nosti za rok 2013 Školní jídelny 
Kojetín, příspěvkové organizace,
- vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření s bytovým a nebytovým 
fondem v majetku Města Kojetína 
v roce 2013,
- schválilo uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu regionu sou-
držnosti Střední Morava na akci 
„Renovace učeben přírodovědných 
předmětů Základní školy, náměstí 
Míru 83, Kojetín“ mezi příjemcem 
Městem Kojetín, a poskytovatelem 
Regionální radou regionu soudrž-
nosti Střední Morava. Poskytnutá 
výše dotace ve výši maximálně 
2,432 987,65 Kč,
- vzalo na vědomí zprávu starosty 
města o stavu areálu bývalého uči-
liště v Křenovské ulici v Kojetíně. 

Jiří Šírek
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Ve zkratce

N A B Í D K A
Město Kojetín

nabízí k pronájmu
parkovací místo č. 17 

 v garážovém stání domu
č. p. 1309  

v ulici Sladovní, Kojetín,
Kojetín I - Město

(bývalá sladovna)

za podmínek nájmu:
- jedno parkovací místo lze využít 

pro jedno motorové vozidlo
v provozuschopném stavu,

- cena měsíčního nájemného
minimálně 550 Kč 

+ DPH v platné základní sazbě,

Své žádosti s nabídkou ceny
zasílejte v zalepené obálce,

označené v levém rohu nápisem 
"Parkovací místa Sladovní 1309"

 v termínu do 18. dubna 2014.

Obálky budou otevřeny
na jednání Rady Města Kojetína.
Bližší informace získají zájemci 

na finančním odboru
 Městského úřadu Kojetín,  

tel. 581 277 455. 

 Zastupitelstvo města schválilo 
dne 25. března 2014 dotace spor-
tovním a zájmovým organizacím 
v následující výši:
Pionýrská skupina 40.000 Kč 
Junák 30.000 Kč
TJ Sokol Kovalovice 65.000 Kč
Hasičský sbor Popůvky 10.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kojetín
 5.000 Kč
 10.000 Kč    
HC Jamajka Kojetín 20.000 Kč
Policejní sportovní klub 5.000 Kč
ZŠ Sladovní - odd. stolního tenisu
 5.000 Kč
TJ Sokol Kojetín 280.000 Kč
TJ Slavoj Kojetín 300.000 Kč
Kanoistika Kojetín 230.000 Kč

 K podobě sportovní haly jsme 
se sešli znovu se zástupci kojetín-
ských škol a sportovních klubů na 
schůzce, která přispěla k vyjasnění 
definitivní podoby a dispozic této 

stavby. Na www.kojetin.cz máte 
k dispozici náhledy a půdorysy jak 
sportovní haly, tak půdorys Masa-
rykova náměstí, na jehož základě 
probíhá zpracování projektové do-
kumentace.

  Dne 27. března 2014 došlo 
k převzetí areálu bývalého SOU 
v Křenovské ulici. Zastupitelé byli 
seznámeni formou obrazové pre-
zentace se stavem budov a jejich 
vybavením. V průběhu dubna dojde 
i k prohlídce celé nemovitosti členy 
kojetínského zastupitelstva a ná-
sledně se rozhodne, jak s areálem 
dál. Podrobněji v dalším KZ.

 Reakce na příspěvek Františka 
Řihoška
Dovolte mi pár poznámek k níže 
uvedenému příspěvku pana Řihoš-
ka. Myslím, že naše město je úspěš-
ným žadatelem a čerpalo a čerpá z 

širokého spektra dotačních titulů. 
Z ROP jsme získali dotaci na opra-
vy ulic na Lešetíně v celkové výši 35 
mil. Kč, druhá etapa se realizovala 
v roce 2011 - 2012. Celkem 6 mil. 
Kč to bylo na investice do základní 
školy nám. Míru, z toho letos na re-
novaci přírodovědných učeben bu-
deme čerpat cca 2,5 mil. Kč. Také 
nástavby učeben na kojetínském 
gymnáziu byly realizovány dík to-
muto dotačnímu programu v částce 
cca 24 mil. Kč, i když tady nebylo 
investorem Město. 
Přiznaná dotace na opravu Masa-
rykova náměstí je dotací, kterou 
získalo naše město především díky 
výborně zpracované žádosti a po-
souzení patřičnými orgány regio-
nální rady. Že to není jednoduchý 
proces jsme se přesvědčili, když 
jsme nebyli úspěšní v prvním kole 
této výzvy a uspěli jsme až na po-
druhé.                 Jiří Šírek, starosta

Co je Regionální 
operační program 
(ROP) a jak nám 
pomáhá

Tento program obhospodařuje Olo-
moucký a Zlínský kraj (NUC II.) 
a jedná se o finanční prostředky, 
které jsou poskytovány z fondů EU. 
O jejich přidělení rozhoduje komise 
sestavená z členů zastupitelstev 
Olomouckého a Zlínského kraje, 
která rozhoduje na základě předlo-
žených žádostí z jednotlivých měst 
a různých organizací působících 
v těchto dvou regionech. Doposud 
bylo z tohoto programu vyplaceno 
přibližně 12 miliard Kč. Do konce 
plánovacího období, tj. rok 2015, 
zbývá ještě vyplatit necelých 6,5 
miliardy Kč.

Co všechno může
obec z ROPu zaplatit?
Z tohoto programu se dá hradit 
rozvoj městské a venkovní infra-
struktury, pořízení vozidel hromad-
né dopravy, obnova ubytovacích 
a sportovních zařízení, udržování 

památek, atd.
V současné době výběrové komisi 
dochází výrazně více žádostí, opro-
ti finančním možnostem, které již 
má k dispozici (33 miliard Kč, oproti 
18,5 miliard Kč).

Naše město v minulosti v podá-
vání žádostí o přidělení finanč-
ních prostředků bohužel úspěšné 
nebylo. Teprve až po krajských 
volbách v roce 2012, kdy náš kraj 
začala řídit koalice ČSSD a KSČM 
se daří lépe komunikovat a to pře-
devším zásluhou členů těchto 
dvou stran působících v našem 
městském zastupitelstvu. I díky 
tomuto, se podařilo získat výraz-
nou dotaci 20,5 milionů Kč na pro-
vedení rekonstrukce Masarykova 
náměstí v Kojetíně. Je to vůbec 
nejvyšší částka, která byla městu 
nacházejícím se v našem regionu 
doposud přiznána. Členové místní 
organizace ČSSD v Kojetíně věří, 
že představitelé města zvládnou 
vše včas napravit a připravit, tak, 
aby výše uvedená přiznaná dota-
ce byla městem využita v plném 
rozsahu.

František Řihošek
zastupitel, předseda MO ČSSD

Došlo do redakce
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Informace pro občany
Sběr nebezpečného 
odpadu
Mobilní sběr nebezpečného od-
padu mobilními vozidly BIOPAS 
Kroměříž spol. s r. o. se uskuteční  
ve čtvrtek 10. dubna 2014.
Ke svozovým vozům přineste vytří-
děné nebezpečné odpady:
- znečištěné prázdné obaly: ple-
chovky od laku, staré barvy a lepi-
dla, zabarvené a nalakované před-
měty jako hadry, štětce, kalíšky, 
stěrky, hůlky na míchání;
- prostředky na ochranu rostlin: 
postřiky všeho druhu ze zahrad, 
pěstování ovoce, zeleniny a země-
dělství;
- barvy - laky: spreje - nátěry na 
dřevo, mořidla, laky ve spreji;
- ředidla od nátěřových hmot: 
čistící benzín, terpentýn, rozpouš-
tědla;
- baterie: tužkové baterie, knoflíko-
vé baterie, baterie z osobních ná-
kladních aut a traktorů;
- staré léky, teploměry; 
- chemikálie: používané v domác-
nostech a domácími kutily jako la-
boratorní misky, ustalovače, bělidla, 
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla;
- starý olej: motorový, mazací, pře-
vodový, fritovací oleje.
Vážení spoluobčané,
pro likvidaci odpadů, které vám 
vzniknou při úklidu vašich domů 
a zahrádek, můžete využít služeb 
Sběrného dvora v Družstevní uli-
ci v Kojetíně. 
Na sběrném dvoře je možné ulo-
žit tyto odpady a elektrozařízení 
určená ke zpětnému odběru:
- nebezpečné odpady: baterie, 

akumulátory, zářivky, léčiva, barvy, 
lepidla, pryskyřice, obaly obsahují-
cí zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
(plechovky, plastové nádoby, skle-
něné nádoby od laku, barev, lepi-
del);
- odpady ostatní: papír, sklo, plast, 
železo, textilní materiály, pneuma-
tiky (zdarma pneumatiky osobních 
automobilů, přívěsů, motocyklů 
atd.), dřevo, velkoobjemový odpad, 
odpad ze zahrad), stavební suť, 
tonery, elektrické a elektronické 
zařízení neobsahující nebezpečné 
látky;
- zpětný odběr elektrozařízení: 
vyřazené elektrické a elektronic-
ké zařízení - televizory, monitory, 
rádia, elektrotechnické přístro-
je a zařízení, pračky, ledničky, 
mrazničky, vrtačky, vysavače 
apod.

Uložení odpadů a výrobků zpět-
ného odběru je pro občany Ko-
jetína a místních částí Popůvky 
a Kovalovice bezplatné - mimo 
uložení stavební suti a pneumatik 
větších rozměrů (traktory, nákladní 
automobily atd.), uložení těchto od-
padů hradí i občané města a míst-
ních částí. 

Stanoviště sběru odpadů Doba přistavení 
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady 14.15 - 14.35 hodin
2. Blanská - parkoviště u Kroměřížské ul. 14.40 - 15.00 hodin
3. Tržní náměstí - u čerpací stanice 15.05 - 15.25 hodin
4. Olomoucká - parkoviště u Jordánu 15.30 - 15.50 hodin
5. náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova 15.55 - 16.15 hodin
6. náměstí Republiky - u centra žilní chirurgie 16.20 - 16.40 hodin
7. Popůvky - u zastávky autobusu 16.50 - 17.10 hodin 
8. Kovalovice - u kapličky 17.20 - 17.40 hodin

Provozní doba od dubna 2014:
pondělí:  zavřeno
úterý:     13.00-17.00 hodin
středa: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
čtvrtek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
pátek: 8.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin
sobota: 8.00-12.00 hodin

Žádáme vás, abyste se řídili poky-
ny pracovníků sběrného dvora, do-
držovali provozní dobu a neukládali 
odpady mimo stanovené plochy ve 
sběrném dvoře. Podrobnější infor-
mace o možnosti uložení odpadů 
na sběrném dvoře můžete získat na 
telefonním  čísle: 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na 
ochranu životního prostředí mimo 
jiné stanoví, že se za jejich poru-
šení ukládá sankce. V některých 
případech se může jednat o částku 
velmi vysokou, u fyzických osob až 
do 50 tis. Kč, u právnických osob 
nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání o částku pohybující se 
v milionech Kč.           

Eliška Izsová

Sběr bioodpadu 
v Kojetíně
Sběr bioodpadu do konterjenů pro-
běhne v Kojetíně ve dnech 18. dub-
na 2014v době od 8 do 18 hodin a 
19. dubna 2014 od 8 do 14 hodin.

Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů  
do délky 1 m, ovoce, zelenina a jiný 
odpad rostlinného původu.

Pro ostatní odpad využijte služby 
sběrného dvora.

Eliška Izsová

Místa uložení kontejneru:

- v ulici Olomoucká - za posledním domem po pravé straně
- na náměstí Svobody - parkoviště u hřbitova

- v ulici Chytilova -  u školní jídelny
- v ulici Přerovská - u pálenice

- v ulici Polní  - u kotelny

Sběr bioodpadu 
v Popůvkách 
a Kovalovicích
Sběr bioodpadu do konterjenů 
proběhne v Popůvkách ve dnech 
11. dubna 2014 v době od 15 do 
18 hodin a 12. dubna 2014 od 8 
do 14 hodin. Místem pro ulože-
ní kontejneru je v Popůvkách 
u kulturního domu a v Kovalovi-
cích u kapličky.
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů  
do délky 1 m, ovoce, zelenina  
a jiný odpad rostlinného původu.
Pro ostatní odpad využijte služby 
sběrného dvora v Družstevní ulici 
Kojetíně.

Eliška Izsová
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For the last month I’ve been following 
the events in Ukraine and the Crime-
an peninsula. Living in Europe I’m 
sure that I’m seeing a little bit differ-
ent version of the events than if I lived 
in America. I’m quite sure that the 
American media portray the events 
in Ukraine as very black and white 
with Russia being the one to blame 
for everything bad. The truth is prob-
ably a bit more complicated. I must 
say that I’m impressed with the will 
and stamina of the Ukrainian people 
even though their motives may not be 
as pure as some say. The situation is 
complicated and probably won’t get 
better very quickly even though the 
European Union and America have 
pledged to help the new govern-
ment.
My own personal experience with 
Ukrainians hasn’t been very positive. 
When I lived in Prague, I had to visit 
the foreign police every year to renew 
my residence visa. There were al-
ways a lot of Ukrainians trying to get 
a visa. They weren’t generally very 
nice or generous. It seemed to me 
that they were always very aggres-
sive and very selfish. I have to admit 
that I am a bit prejudiced against 
them.
As far as Crimea, I must also admit 
that my upbringing in America taught 
me that Russia is not to be trusted. In 
this case maybe there is some logic 
and sense to what President Putin is 
doing. However, it also seems that 
he will do whatever it takes to carry 
forward his plans regardless of the 
will of the people. Russia is far from 
being a democracy and often Putin 
appears as more of a dictator than a 
president elected by the people.
Some Czech people joke that Kar-
lovy Vary may be in Putin’s plans for 
global expansion. I hope not!
Hope you are having a nice early 
spring! 
peninsula (pininsjulə) - poloostrov
a little bit (ə litl bit) - trošku
portray (po:trei) - zobrazovat
blame(bleim) - obviňovat
will (wil) - vůle
stamina (staeminə) - vytrvalost
pure (pjuə) - čistý / neposkvrněný
pledge (pledž) - slíbit
generous (dženərəs) - štědrý
prejudiced against (predžudisd
əgenst) - zaujatý vůči
upbringing (ap briŋiŋ) - výchova
regardless of (riga:dles) - bez ohledu na

Jay Davis

English Corner
Deratizace města 
Kojetína a místních 
částí v roce 2014

Městský úřad 
Kojetín, odbor 

v ý s t a v b y, 
ž i v o t n í h o 
p r o s t ř e d í 
a dopravy 
vám tímto 

oznamuje, že 
Město Kojetín 

bude provádět běž-
nou ochrannou deratizaci v těchto 
termínech:
Jarní: od 1. 4. do 30. 4. 2014
Podzimní: od 1. 10. do 31. 10. 2014

Vyzýváme vás, abyste zajistili běž-
nou ochrannou deratizaci ve smys-

lu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 
Sb., zákon o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Městu Kojetín provádí deratizaci 
odborná firma:
  SERVIS 3xd Olomouc
  J. Glazarové č. 9 e
  779 00 Olomouc
  telefon: 585 418 391
  mobil: 603 400 300 
  e-mail: servis3xd@seznam.cz

Doporučujeme vám tuto firmu kon-
taktovat a dohodnout se na prove-
dení deratizace ve stejných termí-
nech a to vzhledem k co největší 
úspěšnosti ochranné deratizace 
našeho města.

za odbor VŽPD 
Eliška Izsová

Informace pro občany
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Kroměřížská dráha, o. s. informuje
Krátká návštěva parní 
legendy v Kojetíně

V letošním roce tomu bude 130 let, 
co se poprvé rozjely vlaky po nově 
postavené parostrojní železné dráze 
z Hranic na Moravě do Krásna nad 
Bečvou a o rok později i do Vsetína. 
Toto výročí se rozhodli připomenout 
členové Valašské společnosti histo-
rických kolejových vozidel a Kromě-
řížské dráhy výstavou lokomotiv ve 
Vsetíně a sérií jízd zvláštního parní-
ho vlaku, který se na svou pouť po 
Moravě vydá v sobotu 12. dubna 
2014. V čele soupravy historických 
osobních vozů „Rybák“ stane br-
něnská rychlíková parní lokomotiva 
475.101 „Šlechtična“. Jde o nejstar-
ší, tedy první vyrobený stroj této 
úspěšné a oblíbené lokomotivní 

řady; celkem bylo v letech 1947 až 
1950 ve Škodových závodech v Plz-
ni vyrobeno 147 těchto lokomotiv.  
A proč o této, Kojetínu zdánlivě 
vzdálené akci, píšu na stránkách 
Kojetínského zpravodaje? V kaž-
dém případě bych chtěl všechny 
příznivce kolejí a mašinek, kterých 
jak každoročně zjišťuji, není v Ko-
jetíně málo, na oslavy ve Vsetíně 
pozvat. Vsetín je z Kojetína vla-
kem ještě docela dobře dostupný 
a myslím, že nejen parní vlak, ale 
celý program oslav na vsetínském 
nádraží i ve městě bude určitě stát 
za to! Podrobné informace o jíz-
dách vlaků i doprovodném progra-
mu jsou k dispozici na stránkách 
www.prototypy.cz/kmd
Druhým důvodem je ale také fakt, 
že na samém konci akce se v so-
botu parní „Šlechtična“ na krátko 

ukáže také na nádraží v Kojetíně, 
a to před půl osmou hodinou ve-
černí. Dále domů do Brna už sice 
celou historickou soupravu odve-
ze motorová lokomotiva, přesto 
ale spatřit parní krasavici zahale-
nou za svitu staničních lamp do 
oblak páry patří k zážitkům, kte-
ré si člověk dlouho pamatuje… 
A pokud byste si přeci jen chtěli ale-
spoň krátce užít i svezení vlakem 
se „Šlechtičnou“ v čele, ale Vsetín 
se vám zdá být daleko, nic vám ne-
brání vyrazit z Kojetína např. pravi-
delným vlakem v 17.24 hodin směr 
Valašské Meziříčí parnímu vlaku 
vstříc do stanice Holešov, odkud se 
jím můžete svézt zpět do Kojetína. 
Jízdní řád přikládáme a těšíme se 
na shledanou ve vlaku!

Za Kroměřížskou dráhu, o.s. 
Rostislav Kolmačka

Došlo do redakce
Metropole Olomouc 
informuje o dění 
na Hané

Od počátku ledna 2014 je na inter-
netu nový zpravodajský portál pro 
oblast Hané nazvaný Metropole 
Olomouc. Webové stránky jsou ur-
čené občanům, kteří žijí přímo ve 
městě, dojíždějí do něj z okolí, pří-
padně Olomouc považují za přiro-
zené centrum svého regionu. 
Na adrese www.metropole-olo-
mouc.cz jsou několikrát denně 

aktualizovány zprávy o nejdůleži-
tějších tématech hýbajících děním 
na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn 
kuriozit nazvaný „Olomoucká nej“, 
prostor pro glosy a výběr z černé 
kroniky. Zcela nově se na portálu 
objevuje také souhrn kontaktních 
údajů na klíčové instituce ve městě, 
k nimž patří například zdravotní po-
jišťovny, úřad práce, finanční úřad 
a katastrální úřad. Web rovněž při-
náší seznam mateřských, základ-
ních, středních a vysokých škol 
včetně telefonů a emailových ad-
res. 
Portál Metropole Olomouc je mo-
derním webem propojeným s po-
pulárními sociálními sítěmi. Jeho 
zprávy se tak objevují na Face-
booku, Twitter a Google+. Zájemci 
o nejčerstvější informace proto ne-
musejí stránky ani otvírat, stačí se 
k odběru novinek přihlásit na někte-
ré z těchto sítí. 

Případné náměty a připomín-
ky je možné posílat na adresu: 
redakce@metropole-olomouc.cz.
Redakce ráda poskytne prostor 
informacím o dění v jednotlivých 
městech a obcích včetně spolkové-
ho života a tradičních místních akcí. 
Žádná akce není tak malá a nevý-
znamná, aby se o ní nemohlo psát 
na portálu Metropole Olomouc.                    

www.metropole-olomouc.cz
redakce@metropole-olomouc.cz
inzerce@metropole-olomouc.cz

Naše prezentace
na sociálních sítích:

Twitter   Youtube
Facebook   Google+

 -mo-
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Policie ČR varuje...
Policie ČR 
upozorňuje senoiry 
na ochranu 
vlastního bezpečí

Senioři - nestaňte se obětí pod-
vodníků a zlodějů!
Obecně lze říci, že osoby vyššího 
věku jsou v České republice jednou 
z nejohroženějších skupin a stávají 
se terčem pro nejrůznější podvod-
níky a zloděje. Pachatelé záměrně 
volí oběť v seniorském věku, jsou 
přesvědčeni, že tak zvyšují svoji 
šanci na beztrestnost. Spoléhají 
na to, že starší člověk nebude klást 
tak intenzivní odpor, počítají u něj 
s horší pamětí, slabším zrakem 
a obecně pomalejším vnímáním 
a reakcemi. 
Dovolujeme si vám proto napsat ně-
kolik doporučení a rad, jak se nestát 
obětí podvodníků nebo zlodějů.
Pachatelé vás mohou připravit 

o vaše peníze a cenný majetek!
- Nezvěte k sobě domů ne-
známé osoby, ani je nepouš-
tějte do bytu nebo domu.
- Neotvírejte automaticky 
dveře, používejte bezpeč-
nostní řetízek.
- Nevěřte neznámým lidem, kteří 
vás požádají o pomoc nebo Vám 
pomoc nabízí.
- Nepřijímejte nabízený doprovod 
nebo odvoz od lidí, které neznáte.
- Nedůvěřujte neznámým lidem 
v telefonu a na ulici, buďte obezřet-
ní.
- Nepůjčujte a ani nedávejte do 
ruky vaše peníze neznámým lidem.
- Neberte od nikoho zástavy jako 
záruku vrácení peněz, určitě je ne-
vrátí.
- Neukazujte a nikomu nesdělujte 
vaše majetkové poměry.
- Nenechávejte si doma větší fi-
nanční částky.
- Nenoste s sebou zbytečně moc 
peněz, pokud je nepotřebujete.

- Nedůvěřujte osobě volající 
z Vám neznámého čísla, 
která tvrdí, že je váš pří-
buzný a žádá od vás pení-
ze….

Pokud se již stanete oběťmi 
podvodníků a zlodějů, nikdy 

neváhejte a neprodleně zavolej-
te na bezplatnou linku Policie ČR 
158 nebo kontaktujte rodinu, příp. 
starostu obce a o celé události je 
informujte. Čím dříve zavoláte, tím 
se zvýší pravděpodobnost odhalení 
pachatele. Před příjezdem policie 
nikdy neuklízejte, abyste nezničili 
stopy, které tam nezvaný host za-
nechal. 
Téměř ve všech obcích je zakázán 
podomní prodej, pokud vás někdo 
tímto způsobem obtěžuje, ihned 
volejte na Policii ČR, která osoby 
prověří a zjistí jejich totožnost.

Miluše Zajícová
preventivně informační skupina

Mateřská škola Kojetín
Mateřská škola Kojetín vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOJETÍN
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

Zápis se bude konat ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 10.00 do 15.00 hodin
   v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10

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

Zápis je pro děti, které nastoupí do mateřské školy od září 2014 (případně v průběhu školního roku)
Mateřská škola Kojetín nabízí:

 saunování a rehabilitační cvičení  předplavecký výcvik  rozšířenou TV a vycházky do přírody 
 tvořivé práce v keramické dílně   výuku anglického jazyka
 dopravní výchovu na dopravním hřišti  kulturní pořady atd. 
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Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!

Začíná jaro, přichází k nám dny plné 
jarního sluníčka, hřejivějšího poča-
sí a rozkvetlých květin. Jaro pomalu 
provoní přírodu a předznamenává 
tak příchod velikonočních svátků.        
Březen byl v mateřské škole opět 
velmi rušný a pestrý. Děti se defini-
tivně rozloučily se zimou vynesením 
Morany a obě budovy se převlékly 
do jarní výzdoby.
Nenudili jsme se ale ani ve třídách, 
protože jsme se chystali na den 
otevřených dveří. Dveře obou ma-
teřských škol byly pro naše přízniv-

ce otevřeny ve čtvrtek 20. března 
2014. V mateřské škole Hanusí-
kova ve třídě „Pastelek“ byla při-
pravena výtvarná dílna, kde si děti 
za pomoci svých rodičů a učitelek 
mohly zhotovit malé výrobky. Vy-
zkoušely si různé výtvarné techniky 
- nalepování korálků pro princeznu, 
zdobily papírové hrníčky barevnými 
kolečky, tiskly a vykreslovaly obráz-
ky zvířátek... V deset hodin pak za-
hrály učitelky malým návštěvníkům 
v obou mateřských školách maňás-
kové divadlo, které ještě zopakova-
ly pro děti ze všech tříd mateřské 
školy. Malí návštěvníci si na rozlou-
čenou odnesli dárek, který si pro ně 

připravili starší kamarádi za pomoci 
svých učitelek.
V pátek 21. března 2014 děti z obou 
mateřských škol v místní Sokolov-
ně zhlédly v rámci Divadelního Ko-
jetína 2014 pohádku „Rákosníček 
a jeho rybník“ v podání Divadla 
Scéna Zlín. Byla to veselá pohádka 
plná humoru a písniček.
Ve dnech 24. a 25. března 2014 na-
vštívila nejstarší třídy v obou mateř-
ských školách Alena Fíková z Měst-
ské knihovny. Zábavnou formou si 
připravila pro děti besedu pod ná-
zvem „Štěkej, mourku!“. Na závěr 
vyzvala děti, aby za pomoci svých 
učitelek namalovaly své oblíbené 
zvířátko. Výtvarné práce dětí budou 
vystaveny v místní knihovně.
Na konci března jsme ukončili po 
třech měsících saunování v reha-
bilitačním středisku na poliklinice. 
Věříme, že  touto cestou jsme po-
mohly dětem k větší odolnosti vůči 
nemocem. Naše poděkování patří 
všem pracovníkům za vstřícnost 
a profesionální přístup. Těšíme se 
na další spolupráci. 
A co nás čeká v dubnu? Čeká nás  
divadlo v sále Sokolovny Kojetín, 
které přijede zahrát divadlo Tram-
tarie Olomouc. Dne 17. dubna se 
uskuteční zápis do mateřské školy 
pro děti, které nastoupí do MŠ od 
září 2014 případně v průběhu škol-
ního roku 2014/2015.
Krásné jarní dny všem!

                             vedení MŠ

Koťátka - Studánková víla

Den otevřených dveří

Vynášení Morany

Den otevřených dveří

Vynášení Morany

Vynášení Morany

Vynášení Morany
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Besedování o Británii 
a USA
Jedním z bodů výuky cizího jazyka 
na druhém stupni ZŠ by mělo být 
i seznámení se s alespoň základní-
mi reáliemi o státech, v nichž je cizí 
jazyk jazykem mateřským, nebo ale-
spoň oficiálním. To se nám podařilo 
na naší škole naplnit hned se dvěma 
besedujícími - o Velké Británii nám 
popovídal pan Blowers, rodilý Brit 
a o USA pan Kocurek, který v USA 
několik let žil, pracoval a působil.
Není se co divit, že právě angličtina 
se mezi všemi ostatními jazyky sta-
la zároveň jazykem diplomatickým, 
tedy světovým. Vždyť právě anglič-
tinu se učí děti od svých maminek 
snad na pětině světa! Vedle nepří-
jemných mluvnických drilů, sloví-
ček a diktátů bylo určitě příjemným 
zpestřením jak pro žáky, tak pro nás, 
učitele, dozvědět se celou řadu za-
jímavostí z běžného života v těchto 
zemích.
Dovolte nám se o některé z nich 
s vámi podělit:
Věděli jste, že ve Velké Británii: 
- je neslušné se na návštěvě zou-
vat?
- průměrný Angličan vypije až pat-
náct hrnků čaje (příp. s mlékem) 
denně? 
- V hospodách se nesmí kouřit, kaž-
dá má dětský koutek a chodí tam 
celé rodiny? 
- Na pláž se chodí i při 10°C?
- Za omluvu žáka z vyučování z ji-
ných, než závažných zdravotních 
důvodů se škole platí poplatek a do 

nemocnice jej chodí navštěvovat 
učitel?
- Žáci ve školách jsou známkováni 
písmeny až po známku odpovídající 
šestce?
- Žák nemůže propadnout a musí se 
nějak doklopýtat do ukončení školní 
docházky i se špatnými výsledky?
- Odměnou pro žáky je „den bez uni-
forem“?
Postřehy z besedy o USA výstižně 
zpracovali sedmáci Aneta Kyselá 
a Pavel Křeháček, ale i ostatní. Tady 
jsou:
Věděli jste o USA, že:
- McDonald je bufetem pro chudé, 
ale WiFi poskytuje zdarma?
- New York chce do dvou let posta-
vit vyšší ruské kolo, než je London 
Eye?
- New York a Chicago spolu soutěží 
o nejvyšší mrakodrap?
- Chicago je ve skutečnosti zelené 
město s mrakodrapy jen na malé 
části?
- Ulice na newyorském Manhattanu 
jsou kolmé a očíslované, jen jedna 
vede diagonálně - Broadway?
- Indiáni jsou nazýváni Native Ame-
ricans a jejich děti používají ve ško-
lách PC už od druhé třídy?
- Jsou velmi populární koncerty kla-

Den učitelů
Každoročně se 28. března vzpomí-
nalo výročí narození J. A. Komen-
ského a s ním spojený Den učitelů. 
Přes veškeré proklamace maximál-
ní podpory vzdělanostní společnos-

sické hudby, přičemž beznadějně 
vyprodaná jsou vždy jména Sme-
tana, Dvořák, Janáček, Martinů? 
(A víte, kolik Američanů je přesvěd-
čeno, že Dvořák je Američan?)
- Je tam řada vesnic nesoucích čes-
ké názvy? (např. Trosky, Nová Pra-
ha apod.)
A to zdaleka není všechno. Pokud 
se chcete dozvědět víc, milí rodiče, 
optejte se svých potomků - jistě vám 
k tomu vyhledají i obrázky. 
Ještě jednou oběma besedujícím 
moc děkujeme a těšíme se na „ně-
kdy příště“!              Petra Pavlíková

ti se však i malá připomínka tohoto 
dne postupně vytrácí. Titulky peri-
odik jenom bují senzačními histor-
kami, které dotváří současnou spo-
lečenskou atmosféru, a už zapomí-
nají na tento významný den.
Ve škole si připomínáme tento den 
společným setkáním s našimi býva-
lými kolegy a malým ohlédnutím za 
uplynulým rokem. Symbolicky na 
Den učitelů bilancujeme a hodno-
tíme, co vše se nám podařilo. Uči-
telé nabízejí nové poznatky a snaží 
se maximálně podpořit další rozvoj 
žáků a vytvářejí podmínky pro co 
nejefektivnější práci. Ohlas mezi 
veřejností máme velice příznivý - 

k zápisu do budoucích prvních tříd 
přišlo na naši školu necelých deva-
desát zájemců. 
Řadu výukových materiálů si tvoří 
vyučující sami - více jak 400 jich 
bylo vyrobeno v rámci „šablon“, 
a další přibývají ve školní databá-
zi průběžně. Postupně se objevují 
interaktivní materiály, které dávají 
možnost aktivního zapojení žáků 
do výuky. Zkoušíme také první titu-
ly interaktivních učebnic. Vývoj se 
prostě nezastaví ani ve škole, i když 
klasická křída i tabule stále mají své 
místo ve vyučovacích hodinách.
Zanedlouho budeme znát výsledky 
dovednostních soutěží - Matema-
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Základní škola nám. Míru Kojetín
tického Klokana se zúčastní všichni 
naši žáci od 3. tříd. Je to tradiční za-
jímavé porovnání šikovnosti v širo-
kém okruhu zapojených. Výrazným 
úspěchem v celostátní fotografické 

soutěži je finálová účast A. Paráko-
vé, která svým snímkem reprezen-
tovala školu. 
Dalším krokem, který připravujeme 
ve spolupráci s naším zřizovate-

lem, Městem Kojetín, je moderni-
zace přírodovědných učeben. Celá 
akce je nachystána na letošní letní 
prázdniny a zahrnuje úpravy osmi 
našich učeben, kde bude komplet-
ně renovované osvětlení a doplně-
no vybavení o interaktivní zázemí 
pro výuku a v některých i o měřicí 
techniku, která umožní významně 
rozšířit škálu pokusů v jednotlivých 
předmětech na 1. i 2. stupni. Chce-
me tak přiblížit dětem zajímavý pro-
stor přírodovědy a podpořit jejich 
budoucí profesní orientaci.
Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem našim kolegům za veli-
ce dobré výsledky, které dosahují, 
správním zaměstnancům školy 
i všem příznivcům za podporu, kte-
rou nám poskytují.

vedení školy

Lyžařský kurz v obrazech

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

ZŠ Svatopluka Čecha vás všechny zve na 

Přijďte s námi přivítat jaro!

V pátek 11. dubna v 10 hodin 
před ZŠ Svat. Čecha v Kojetíně.

Můžete se těšit na zábavné autorské pásmo 
plné našich vlastních básní a písní.

Srdečně vás zve Alice Stonová a její družina.

Vítání jara
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Gymnázium Kojetín
Lukáš Knob z oktávy 
a  fyzikální olympiáda
kategorie „A“
Fyzikální olympiáda 2013 -  2014 
Fyzikální olympiáda je po olympi-
ádě matematické druhá nejstarší 
česká oborová olympiáda.  Žáci zá-
kladních a středních škol v ní soutě-
ží v teoretickém řešení více či méně 
praktických fyzikálních problémů 
a situací. Tato olympiáda má zvlášt-
ní kategorii pro každý ročník od sed-
mé třídy základní školy a odpovída-
jícího ročníku víceletých gymnázií 
po maturitní ročníky středních škol. 
Každá kategorie má své domácí 
a krajské kolo, nejvyšší kategorie 
„A“ má navíc kolo celostátní, jehož 
vítězové jsou vybráni jako účastníci 
mezinárodní fyzikální olympiády. 
Letošní maturant Lukáš Knob z ok-
távy našeho gymnázia již několik 
let úspěšně prochází jednotlivými 
kategoriemi a koly fyzikální olympi-
ády.

Krajské  kolo FO 2013 -  2014
V krajském kole jsou zadávány čty-
ři teoretické úlohy. Soutěžící mají 
na jejich řešení čtyři hodiny čisté-
ho času. Během každého ročníku 

fyzikální olympiády vychází sada 
studijních textů, která rozšiřuje zna-
losti studentů ve zvoleném studijním 
tématu nad rámec středoškolského 
učiva. Pro každou kategorii A, B, C, D 
je určen jeden studijní text. Pro letoš-
ní kategorii „A“ to byl text „Kapitoly ze 
speciální teorie relativity“. Ke zvole-
nému studijnímu textu se vždy váže 
jedna úloha v domácím, krajském 
a v kategorii „A“ i v celostátním kole.
Z nejúspěšnějších účastníků kraj-
ského kola kategorie „A“ jsou Ústřed-
ní komisí FO vybráni účastníci celo-
státního kola soutěže. 
Krajské kolo se uskutečnilo v  pátek 
24. ledna 2014 v prostorách nové 
budovy Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 
Lukáš Knob obsadil v tvrdé konku-
renci nádherné druhé místo a tím si 
zajistil postup do kola celostátního.
Celostátní kolo FO 2013 - 2014
Celostátní kolo trvá čtyři dny, první 
den je soutěž oficiálně slavnostně 
zahájena, druhý den se zadávají 
čtyři úlohy teoretické, na jejichž vy-
pracování mají soutěžící zpravidla 
pět hodin času. Třetí den je zadá-
na úloha experimentální. Poslední 
den se vyhlašují výsledky - vítězům 
a úspěšným řešitelům jsou rozdány 
ceny. 

FYKOSí Fyziklání

V letošním školním roce 2013 - 2014 
proběhl 8. ročník soutěže nejvýše 
pětičlenných týmů středoškoláků, 
kteří se zajímají o matematiku a fy-
ziku FYKOSí Fyziklání. Soutěž se 
konala v učebnách Matematicko-
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze v pátek 14. února 2014.
FYKOSí Fyziklání připravují orga-

Celostátní kolo
V letošním školním roce proběhlo 
celostátní kolo 55. ročníku fyzikální 
olympiády ve dnech 24. - 27. února 
2014 na Gymnáziu Ladislava Jaro-
še Holešov, do kterého se spolu se 
čtyřmi dalšími studenty Olomoucké-
ho kraje probojoval i student oktávy 
Gymnázia v Kojetíně Lukáš Knob 
a stal se úspěšným účastníkem této 
soutěže. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci Gymnázia Koje-
tín!

nizátoři Fyzikálního korespondenč-
ního semináře MFF UK. Soutěž je 
zaštítěna Ústavem teoretické fyziky 
MFF UK, Katedrou didaktiky fyziky 
MFF UK a Ústavem částicové a ja-
derné fyziky MFF UK. 
Soutěž vyhlašuje Matematicko-fy-
zikální fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze spolu s Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 
Gymnázium Kojetín v této soutěži 
reprezentoval student oktávy Lukáš 
Knob, který byl spolu se studenty 
Gymnázia Jakuba Škody z Přerova 
členem týmu kategorie "A" soutěží-
cím pod jménem „Budulínci“. Podle 
pravidel soutěže dostal každý tým 
na začátku soutěže sedm úloh. 
Jakmile někdo v týmu úlohu vyře-
šil, odevzdal ji u odevzdávacího 
stolu. Pokud byl výsledek správný, 
dostal další úlohu a jeho tým získal 
5 bodů. V opačném případě musel 
svůj výsledek přehodnotit a při dal-
ším pokusu o odevzdání už mohl 

získat pouze tři body, při třetím pak 
jen dva body. Při jakémkoliv dalším 
pokusu, pak mohl získat jenom je-
den bod. Cílem týmů v soutěži bylo 
během tří hodin získat co nejvíce 
bodů.  
Spojenému týmu Budulínci studen-
tů Gymnázia Jakuba Škody a stu-
denta Gymnázia Kojetín Lukáše 
Knoba  se podařilo uhrát 164 bodů  
a tím obsadit  2. - 3. místo ve své 
kategorii.
Blahopřejeme a Lukáši Knobovi dě-
kujeme za reprezentaci Gymnázia 
Kojetín.
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Gymnázium Kojetín
Rozhovor 
s Nikolou Trefilovou

V dubnovém vydání KZ vám před-
stavujeme další z tváří Gymnázia 
Kojetín, kterou je Nikola Trefilová, 
studentka sedmého ročníku více-
letého gymnázia. Dá se říct, že se 
věnuje relativně krátce, ale úspěš-

ně focení pro různé, nejen módní 
časopisy.

Jak ses k modelingu dostala 
a jak dlouho se mu věnuješ?
K této činnosti jsem se dostala, když 
mě na sociální síti našel scout, hle-
dač talentů, bratislavské agentury 
Focus Model Management. Mode-
lingu se v tuto chvíli věnuji tři čtvrtě 
roku. Práce mě baví, je to velice za-
jímavá zkušenost.

Kam do zahraničí ses díky mode-
lingu měla možnost podívat?
Zatím jsem byla v Turecku, v Istan-
bulu, poté v Řecku, v Aténách, také 
jsem krátce navštívila Paříž, Vídeň 
a samozřejmě Bratislavu a Prahu.

Co nejčastěji fotíš? Které focení 
tě nejvíce bavilo a které bylo nao-
pak únavné a fotky nesplnily tvé 
očekávání? 
Nejčastěji fotím editorialy, měla 
jsem však i štěstí a nafotila jsem 
cover, titulní stranu, tureckého 

Cosmopolitanu. Je to práce těžká 
a únavná, někdy je to velice namá-
havé, ale zvládnout se dá. Nejvíce 
jsem si užila focení v Turecku pro 
Marie Claire, ale bylo toho mnohem 
více. Opravdu záleží na lidech a ko-
lektivu. 

Co tě v nejbližší době čeká?
V době, kdy tento rozhovor vyjde, 
budu v Paříži a měla bych se tam 
zdržet asi měsíc.

Napadlo tě, že by ses focením ži-
vila i v budoucnu?
Napadlo mě to, ale nevím, zda se 
to stane skutečností. Je to veli-
ce cenná zkušenost. A doporučuji 
všem těm, kterým je tato možnost 
nabídnuta a předpoklady mají, aby 
toho využili. Ale u mě je vše zatím 
ve hvězdách. 

Děkuji za odpovědi a přeji úspěš-
ný pobyt v Paříži.

Rozhovor připravila
Martina Kavulová

DDM Kojetín informuje

Lyžování s domečkem
Letošní zima nebyla, co se týče 
sněhových podmínek zrovna pří-
větivá. I přesto se nám podařilo 
uspořádat několik akcí spojených 
s horami. Všechny byly směřovány 
do Koutů nad Desnou, které jsou 
pro nás tradičním místem zimních 
radovánek. Byly uspořádány tři jed-
nodenní výlety do skiareálu Kareš 
s výukou lyžování a snowboardin-
gu. Podařilo se nám získat pro zim-
ní sporty další nadšence, mladší 
i starší, kteří se s námi naučili ly-
žovat, či jezdit na snowboardu. 
Pro děti byl určen třídenní výjezd 
o pololetních prázdninách s krásným 
ubytováním v apartmánech. Celý 

Zimní příměstský tábor
Od 24. do 28. února 2014, v době 
jarních prázdnin, probíhal na DDM  
Kojetín příměstský tábor pro 20 
dětí. Program byl opravdu pest-
rý. V pondělí jsme vyráběli dárky 
z keramické hlíny a hráli sezna-
movací hry. V úterý jsme společně 
s dalšími dětmi navštívili výstavu 

týden si s námi příznivci zimy mohli 
užít těsně před jarními prázdninami 
a i o jarních prázdninách se na hory 
vyjelo. Čtyřdenní zájezd byl z Krko-
noš přeložen také do Koutů nad Des-
nou. Tentokrát jsme brázdili dlouhé 
svahy ve skiareálu Kouty. První dva 
dny bylo pošmourno a výhled do 
okolí nám nechtěly hory ukázat. Ale 
další dva dny to byla úžasná jarní 
lyžovačka plná sluníčka a okolních 
panoramat. Všichni odjížděli spo-
kojeni a příjemně unaveni z právě 
prožitých dnů na svahu. 
Kouty nad Desnou navštívíme letos 
i v létě. Pro děti od 12 let, které mají 
rády turistiku, sportovní a netradiční 
hry, je přichystán Outdoorový tábor. 
Každý, kdo by chtěl poznat kouzel-

ná zákoutí jesenických hor i v létě, 
je vítán.                                     -az-

stavebnice Merkur  ve Vyškově, 
kde jsme si z vyzkoušeli, co vše 
jde vyrobit z kovových plátů, tyči-
nek a koleček. V odpolední části 
dne jsme se pěkně vyřádili v Aqua 
parku. Středeční den patřil pátrání 
po kojetínských památkách. Zjistili 
jsme, proč máme na náměstí mo-
rový sloup, v jakém slohu je po-
staven kostel a  při pátrání jsme 

se dozvěděli mnoho zajímavosti 
o našem městě. Ve čtvrtek - to bylo 
zážitků - Galaxie Zlín nás nikdy 
nezklame a odpolední komentova-
ná prohlídka úseku Afriky neměla 
chybu. "Povídali“ jsme si se slony, 
žirafami a dalšími zvířátky, jen ty 
opice si s námi hrály na schová-
vanou. Všichni odvážlivci - tábor-
níci - přenocovali na domečku, 
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Patchwork
V sobotu 15. března 2014 se na 
Domečku opět sešlo několik dospě-
lých holek, aby si něco pěkného uši-
ly patchworkovou technikou. Tento-
krát to bylo prostírání k blížícím se 
jarním svátkům. Vyzkoušely si tech-
niku odšitých rožků. Je to klasická 
technika, která se vyskytuje při šití 
dek i polštářů. Všechny účastnice 
byly úspěšné a domů si odnáše-
ly ušitý blok s hvězdou. Další se-
tkání bude 25. a 26. dubna 2014. 

DDM Kojetín informuje

Bude to dvoudenní kurz, na kterém 
se bude šít taška. Bude to nároč-
nější, ale kurzistky se se zadaným 
úkolem rády poperou a vše ok se-

šijí, držte nám palce a kdo má chuť 
a je i zvědavý, může se za námi při-
jít podívat.  

- MAPA-

ráno pomohli s přípravou snídaně 
a čekala nás poslední výprava. 
V Hanáckém dvoře v Polkovicích 
si pro nás připravili skvělý program- 
jízdu na koních a všichni jsme vy-

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
1. 4. 2014 - Dekorování keramických výrobků

- výukový program pro MŠ Uhřičice

2. 4. 2014 - Ferda Mravenec
 - výukový program pro MŠ Hanusíkova, Kojetín
5. 4. 2014 - Turnaj ve florbale ZK DDM Kojetín

6. 4. 2014 - Vynášení Morany
s kroužkem Slumíčko od 13 hodin od DDM Kojetín

7. 4. 2014 Vystoupení ZK DDM Kojetín na CSS Kojetín
9. 4. 2014 - Ferda Mravenec 

- výukový program pro MŠ Masarykovo nám., Kojetín
12. 4. 2014 - Kurz FIMO pro mládež a dospělé

12. 4. 2014 - Přehlídka pódiových skladeb Tovačov 
- účast tanečních ZK DDM Kojetín

17. 4. 2014 - Tvořivá dílna
18. 4. 2014 - Výlet s DDM

25. - 26. 4. 2014 - Víkend s Patchworkem
29. - 30. 4. 2014 - Den Země pro 1. stupeň ZŠ

COOL HERNA V DUBNU:
pondělí: 16.30 - 18.00 hodin
úterý:     16.00 - 19.00 hodin
středa:   16.00 - 19.00 hodin
pátek:    15.00 - 17.00 hodin

zkoušeli lézt na horolezecké stěně 
a mnozí překvapili dokonce i pana 
Blaštíka - pokořili stěnu.

Týden plný zážitků a skvělé party 
dětí rychle uběhl - tak zase v létě, 
kamarádi.                                -mb-   

LÉTO S DOMEČKEM
29. 6. - 5. 7. 2014

RYBáŘSKý TáBOR CYPRINUS CARPIO

30. 6. - 4. 7. 2014
 LETNí PŘíMěSTSKý TáBOR 

pro roztleskávačky

7. 7. - 11. 7. 2014 
LETNí PŘíMěSTSKý TáBOR

13. 7. - 25. 7. 2014 
LT NEJDEK - Já PADOUCH

14. 7. - 18. 7. 2014
 LETNí PŘíMěSTSKý TáBOR

28. 7. - 1. 8. 2014 
POHáDKOVá PRáZDNINOVá DOPOLEDNE

 pro nejmenší (3 - 6 let)

3. 8. - 8. 8. 2014   
OUTDOROVý POBYTOVý TáBOR

4. 8. - 8. 8. 2014    
 LETNí PŘíMěSTSKý TáBOR

9. 8. - 16. 8. 2014  
 TANEČNí TáBOR  TŘEMEŠEK

18. 8. - 22. 8. 2014
 LETNí PŘíMěSTSKý TáBOR



Kojetínský zpravodaj 4/14

14

Městská knihovna MěKS Kojetín
Z březnových akcí knihovny:

V pátek 11.dubna 2014 
proběhne v prostorách knihovny  

I. NOC S ANDERSENEM
Bude se číst ze spousty knížek, 

proběhne výtvarná dílnička, 
řada soutěží a pohybových her. 
Během večera přijde dětem číst 

také zajímavý host  
- starosta Jiří Šírek.

V noci se děti seznámí 
s tajuplnými chodbami 

bývalého „Okresního domu“ 
při stezce odvahy…

Zájemci z řad dětí 1. stupně ZŠ 
soutěží o účast ve svých třídách!

(Původní termín akce byl
4. dubna 2014)

V průběhu měsíce dubna 
proběhnou
LEKCE  

INfORMAČNÍ VýChOVY 
pro žáky 4. tříd ZŠ

„NÁVŠTĚVA V KNIhOVNĚ“ 
do dětského oddělení přijdou 
mladší děti z mateřských škol

„Kreslíme pohádky“ a „Malování pro děti - akce pro 1., 3. a 4.třídy ZŠ 
s oblíbeným ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem

„Trénování paměti“ 
s trenérkou Lenkou Pazderovou

Plánované akce na měsíc duben:

Na středu 23. dubna 2014 
připravujeme 

pro širokou veřejnost přednášku 
s praktickými ukázkami  

„MÓDNÍ PORADNA ANEB 
SETKÁNÍ SE STYLISTKOU“

Přednáší Dana Beranová, 
profesionální stylistka a vizážistka

Obsah přednášky :
1. Jak pracovat s postavou, 

jak zvýraznit přednosti 
a potlačit nedostatky?
2. Jak sestavit šatník

a poradit si s doplňky?
3. Typologie postav

- správný střih a délka oblečení  
pro různé typy postav.
4. Čeho se vyvarovat
 při nákupu oblečení,

5. Základní skladba vašeho 
šatníku - kombinovatelnost 

a využití doplňků,
6. Doplňky, které mohou

zvýraznit kouzlo osobnosti.
7. O barvách a barevných 

kombinacích, vázání šátků, 
šálů a o tom, co je právě „in“ 

a co naopak ze šatníku vyřadit:
- výběr vhodných barev

a jejich kombinace.
8. Tvary obličeje 

a výběr vhodného účesu.
9. Jak sestavit a kombinovat 

zajímavý styl oblečení,
10. Nejčastější prohřešky

v oblékání.

Akce se koná 
v 16.30 a 19.00 hodin v sále
VIC na Masarykově nám. 8

Rezervace předem 
v knihovně na tel.: 581 762 295 

nebo 777 593 984

Počet míst je omezen!
Vstupné 50 Kč

U P O Z O R N ě N í
V týdnu od 7. do 12. dubna 2014 

bude knihovna 
pro veřejnost uzavřena

 z důvodu REVIZE FONDU

Oddělení pro dospělé s internetem
úterý   8 - 12  a  14 - 17 hodin
čtvrtek  8 - 12  a  14 - 17 hodin
pátek a sobota   8 - 12 hodin
               Oddělení pro děti s internetem
pondělí 13 - 16 hodin
úterý 13 - 16 hodin
středa 13 - 17 hodin
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Divadelní Kojetín 2014

D. Scéna Zlín - Sindibád mořeplavec

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín 
- Ještě jednou, profesore

Slavnostní zahájení pěveckým souborem Cantas a starostou města

Divadlo Tramtarie Olomouc - Ro-
mance pro křídlovku

ZUŠ Zlín - Nevyléčitelní

Divadlo Dostavník Přerov - Na tohle 
teď není ta pravá chvíle!

Divadlo Scéna Zlín - Rákosníček 
a jeho rybník

DS OB Velká Bystřice - Miláček 
Fando a Lis

Dvacátý druhý ročník
Divadelního Kojetína
je za námi
Dvacátý druhý ročník přehlídky 
Divadelní Kojetín 2014 je za námi 
a nezbývá, než se ohlédnout na 
chvíli zpět. V polovině března pro-
voněla Sokolovnu líčidla a na prk-
nech, která znamenají svět, se vy-
střídalo na desítky herců, jenž přijeli 
do Kojetína rozdávat nejen humor, 
zábavu, ale i důvod k přemýšlení 
o významu našeho bytí, či nebytí. 
Laskavý kojetínský divák měl mož-
nost navštívit nejedno představení, 
při kterém nezůstala bránice v klidu 
nebo naopak mu naskakovala husí 
kůže po celém těle.
O prožitek z divadla nebyli ochuze-
ni ani ti nejmenší a kojetínská mlá-
dež, kteří navštívili představení ur-
čená pro školky a školy. Mohli pro-

žívat dobrodružství se Sindibádem 
nebo pomoc Rákosníčkovi probudit 
jeho ospalý rybník. Starší studenti 
se pak přesvědčili u Romance pro 
křídlovku, že první láska zůstává 
v člověku po celý jeho život.
Nevšedním zpestřením Divadelní-
ho Kojetína se stala vernisáž autora 
Jana Žmolíka, který zahalil vestibul 
Sokolovny do tajemných symbo-
lů, alegorií a snů, které dýchaly 
z jeho kreseb. Jako bonus k tomu 
všemu, přijel básník Michal Talo až 
z Prahy se svou dekadentní po-
ezíí a trojlístek umění, básniček 
a hudby dokreslil Martin Přichystal 
se svým akordeonem.
V celém prostoru kulturního stánku 
řádili neúprostní reportéři, recenzoři 
a mistifikátoři Divadelního Koječá-
ka, kteří nad ránem padali únavou, 
ale čerstvý Divadelní Koječák na 
stolech pod kočičkami nikdy nechy-
běl.

Laskavý kojetínský divák, viděl di-
vadelní kusy průměrné, dobré, vý-
borné, ba i dokonce špičkové. Dou-
fáme tedy, že si každý odnesl domů 
to své, o čem mohl přemýšlet, že 
se na chvíli odpoutal od stereotypu, 
upřímně se zasmál a řekl si: „Letos 
se opravdu ta přehlídka vydařila."   

-miza-   
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Divadelní Kojetín 2014

NETRDLO - Divadélko Zdeňka 
Řehky MKS Vyškov - Letní den

Vítání souborů mladými Hanáky 
a Hanačkami

Lektorský sbor Divadelního Kojetí-
na 2014

Vyhlášení - 3. místo Divadelní spo-
lek Kroměříž

Vyhlášení - 2. místo Divadlo DiGok-
nu Rožnov p. R.

Vyhlášení - 1. místo NETRDLO - Di-
vadélko Zdeňka Řehky MKS Vyškov

Divoch DK Vizovice - Ryba ve čty-
řech

Divadlo Opona Zlín - Nevěsta na 
marách

P.O.KRO.K. Kroměříž - Dokonalá 
svatba

Divadlo DiGoknu - Řeknu ti to v říj-
nu

Výstava, autorské čtení, akordeon Divadelní spolek Kroměříž - Slamě-
ná židle

Výsledky Divadelního 
Kojetína 2014
V rámci letošního Divadelního Koje-
tína se představilo celkem dvanáct 
divadelních souborů a bylo odehrá-
no čtrnáct divadelních představení.
Program 22. ročníku přehlídky byl 
bohatý, žánrově pestrý a divák měl 

z čeho vybírat. Lektoři odborné 
poroty (Marie Šerá, Vít Závodský, 
Vladimír Fekar a Vladimír Zajíc) 
hodnotili inscenace her deseti di-
vadelních souborů, na besedách 
po představení se vyjadřovali 
a diskutovali se všemi divadelníky 
a na základě uvedených inscena-
cí her udělili několik individuálních 

ocenění, také z Kojetína jeden sou-
bor nominovali a jeden doporučili 
k postupu na celostátní přehldíku 
činoherního a hudebního diva-
dla Divadelní Piknik Volyně 2014 
a jedna inscenace byla doporuče-
na k účasti na celostátní přehlídce 
experimentálních divadel Šrámkův 
Písek 2014.
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Divadelní Kojetín 2014
1. místo - Nominace na celostátní 
přehlídku činoherního a hudebního 
divadla 3. Divadelní Piknik Volyně 
2014
DS NETRDLO - Divadélko Zdeň-
ka Řehky MKS Vyškov za insce-
naci hry Slawomira Mrožka Letní 
den

2. místo - Doporučení na celostátní 
přehlídku experimentálních divadel 
Šrámkův Písek 2014
Divadlo DiGoknu Rožnov p. R. za  
inscenaci autorské hry Řeknu ti 
to v říjnu

3. místo - Doporučení na celostátní 
přehlídku činoherního a hudebního 
divadla 3. Divadelní Piknik Volyně 
2014
Divadelní spolek Kroměříž za in-
scenaci hry Sue Glover Slaměná 
židle

Individuální ocenění:

ČESTNÁ UZNÁNÍ

- Radku SVOBODOVI za roli Ivoše 
v inscenaci hry Ještě jednou, pro-
fesore,
- Radku BAŠTINCOVI za roli Oty 
v inscenaci hry Ještě jednou, pro-
fesore,
- Petru ŤOPKOVI za roli Boba v in-
scenaci hry Nevyléčitelní,
- Zdeňku HILBERTOVI za roli Fre-
derika v inscenaci hry Na tohle teď 
není ta pravá chvíle!,
- Bobu ŠPONAROVI za roli Ma-
tyáše v inscenaci hry Na tohle teď 
není ta pravá chvíle!,
- Tomáši HRADILOVI za drama-
turgickou volbu hry Miláček Fando 
a Lis,
- Zdeňku HRBKOVI, Pavlu DO-
RAZILOVI a Františku J. DENKO-
VI za ztvárnění rolí Namura, Mitara 
a Tosa v inscenaci hry Miláček Fan-
do a Lis,
- souboru DIVOCH DK  Vizovice 
za soudružnost ansámblu včetně 
nápovědy v inscenaci hry Ryba ve 
čtyřech,
- Petře HAUSEROVÉ za roli Tety 
v inscenaci hry Nevěsta na ma-
rách,
- Vladimíru BUBENíKOVI za roli 
Nezdara v inscenaci hry Letní den.

DIPLOMY

- Tereze PREININGEROVÉ za roli 
Prudence v inscenaci hry Nevylé-
čitelní,
- Vlastě HARTLOVÉ za režijní 
a scénografické řešení inscenace 
hry Na tohle teď není ta pravá chví-
le,
- Renatě BARTLOVÉ za roli Blan-
dine v inscenaci hry Na tohle teď 
není ta pravá chvíle!,
- hercům DS P.O.KRO.K. Kromě-
říž za ztvárnění postav v inscenaci 
hry Dokonalá svatba,
- Iloně ZáMEČNíKOVÉ za roli Lídy 
Malé v inscenaci autorské hry Řek-
nu ti to v říjnu,
- Marku ŠPANIHELOVI za roli Lud-
víka Krkošky v inscenaci autorské 
hry Řeknu ti to v říjnu,
- Divadlu DiGoknu za inscenaci 
autorské hry Řeknu ti to v říjnu,
- Janě STěPáNOVÉ za roli Rachel 
v inscenaci hry Slaměná židle,
- Kláře HAVRáNKOVÉ za roli Oony 
v inscenaci hry Slaměná židle,
- Janě HOSTIČKOVÉ za roli Isabe-
ly v inscenaci hry Slaměná židle,
- Ondřeji BUCHTOVI za roli Anea-
se v inscenaci hry Slaměná židle,
- Vladimíru MáTLOVI za režijní 
vedení herců v inscenaci hry Sla-
měná židle,
- DS NETRDLO - Divadélku Zdeň-
ka Řehky MKS Vyškov za insce-
naci hry Letní den,
- Petru MUZIKáŘOVI za roli Zdara 
v inscenaci hry Letní den,
- Olze PITELOVÉ za roli Dámy 
v inscenaci hry Letní den,
- Aloisi KUMMEROVI za režii in-
scenace hry Letní den.

Všem oceněným upřímně blaho-
přejeme!

Tradiční vyjádření díků za Diva-
delní Kojetín 2014 všem, kteří se 
na přehlídce úspěšně podíleli. 
Velké poděkování patří:
- všem divadelníkům a divadelním 
souborům, bez kterých by se pře-
hlídka v Kojetíně neuskutečnila,
- všem věrným divákům, kteří festi-

val navštívili,
- lektorům odborné poroty,
- Městu Kojetín a Ministerstvu kul-
tury ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- všem členkám pěveckému soubo-
ru Cantas za zpěvankové zahájení 
festivalu,
- reportérům Divadelního Koječáka 
s šéfredaktorkou Hadičkou Háso-
vou, kteří na přehlídce trávili dny 
i noci a vydali šest čísel Divadelní-
ho Koječáka (David Dvořák, David 
Hás, Michal Kraus, Klára Krčmařo-
vá, Tereza Panáková, Jakub Šírek, 
Jan Tabara, Milan Zahradník),
- Míšovi Krausovi za profesionální 
moderování festivalu,
- Janu Žmolíkovi, Míšovi Talo 
a Martinu Přichystalovi, že nám 
krásně propojili výtvarno s poezií 
a hudbou a dali nám ochutnat z ji-
ného soudku umění,
- všem mladým Hanákům  a Hanač-
kám za uvítání všech souborů na 
přehlídce,
- všem nejmenovaným, kteří se 
podíleli na zdárném chodu ko-
jetínského festivalu, za jejich 
podporu, kteří to dělají hlavně 
a především z lásky k divadlu.
Velké poděkování si bezesporu 
také zaslouží kolektiv pracovníků 
kulturního střediska, bez kterých by 
festival nebyl festivalem - Milan Za-
hradník, Kateřina Krčmařová, Jana 
Nováková, Alena Židlíková, Monika 
Nováková a také technici Honza 
Raclavský a Zdenál Novák.

Přeji Kojetínu, aby i ty další pře-
hlídky byly jako ta letošní - plná 
výjimečných bytostí a příběhů.

-svah- 
foto: J. Večeřová
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Divadelní Koječák 2014
Milí divadelní Koječáci,
tak a máme to opět za sebou: vydá-
ní šesti čísel Divadelního Koječáka, 
společensko-kulturně-satiricko-kri-
tického undergroundového bulleti-
nu přehlídky Divadelní Kojetín. Teď 
se naše drahá redakce nachází ve 
stavu pokoječákovské klinické smrti 
a celý následující rok budeme čer-
pat síly, léčit průdušky, plíce, játra, 
budeme pít urologický čaj a jíst 
mrkvičku s hráškem, abychom zase 
příští rok v březnu mohli v plné síle 
nastoupit na kojetínskou přehlídku. 
Ono se to nezdá, ale pokud chce-
te během pěti dnů urazit, pochválit, 
znovu urazit, odprosit a raději zase 
pochválit asi 600 lidí a celé to na-
pasovat do divadelního prostředí, 
tak to stojí relativně dost energie. 
Kromě této legrace jsme se ovšem 
věnovali i vážnějším tématům: řešil 
se podezřele zmizelý Boeing 777, 
neblahá politická situace na Krymu 
a hlavně odchod naší milované re-
žisérky a modelky Věrky Chytilové, 
o které si Koječák myslel, že tu bude 
navěky, a z té kruté reality jsme 
v šoku ještě dnes. Abychom co 
nejvíce rozšířili obzory našich čte-
nářů, obohatili jsme časopis o nové 
rubriky: Nemilosrdná poradna Diva-
delního Koječáka, Koječákova se-
znamka, Receptář, Bazar a Věděli 
jste, že... Zejména poslední jmeno-
vanou rubrikou si vás připravujeme 
na časy, kdy už budeme moc staří 
na všechny ty ptákoviny a konečně 

se staneme odborným časopisem. 
Takže vás prosíme, abyste se do 
té doby snažili co nejvíce intelektu-
álně povyrůst, abyste potom mohli 
náš časopis číst. 
K tomuto uvažování jsme se uchýlili 
také proto, že se ozvaly hlasy, které 
hodnotí Divadelního Koječáka jako 
deník o všem okolo divadla kromě 
divadelních inscenací. Možná že 
témata jako toxoplazmóza, hipsteři, 
hitovka Bubble Bum od M. C. Milo-
še, otázka nudy, problematika vou-
satých lidí, lobotomie nebo pečená 
kuřata zdánlivě nevypadají divadel-
ně, ale o to víc divadelní jsou, pro-
tože podle Koječáka jsou to aktuál-
ní témata dnešních dní, které má 
divadlo řešit. A za tím si stojíme.
Velké poděkování za skvělé fungo-
vání redakce si letos zaslouží štáb 
gymnazistů složený z pánů: David 
Dvořák, David Hás a Jan Tabara, 
kteří neúnavně zpovídali divadel-
níky i návštěvníky a do pozdních 
nočních hodin pilně přepisovali je-
jich odpovědi, dále se snažili psát 
odborné recenze právě zhlédnu-
tých představení a k tomu ještě 
občas vydali energii na vlastní kre-
ativní články. Šíra Šírek si zaslouží 
velkou pochvalu za to, jak se neu-
věřitelně obratně naučil pracovat 
s programem InDesign, který byl 
vytvořen primárně pro tvorbu ča-
sopisu Divadelní Koječák. Největ-
ší dík si zaslouží ředitelka našeho 
časopisu Hanička Svačinová, která 
Šíru ten InDesign naučila a hlavně 

nám poskytuje zázemí pro naši un-
dergroundovou tvorbu a ke všemu 
organizování přehlídky nás ještě 
zásobuje kreativními vtípky. Dě-
kujeme také Klárce Krčmařové za 
neúnavné dodávání článků, které 
jsou vtipné a zároveň tak rychle na-
psané, až máme podezření, jestli si 
je nepředpřipravila v pracovní době 
v Praze. Díky Terce Panákové za 
její úžasnou Nemilosrdnou poradnu 
DK a Seznamku, díky které se dala 
dohromady spousta divadelních 
párů. Děkujeme strécovi Milanovi 
Zahradníkovi za jeho nenapodobi-
telné hanácké frky, které mají mezi 
čtenáři největší ohlas. Díky Michalu 
Krausovi za skvělý příběh na pokra-
čování o Bramborové ženě, který 
můžete číst třeba stokrát a vždycky 
ho pochopíte jinak. Michal nám ješ-
tě k tomu předvedl, jak se profesio-
nálně uvádí divadelní představení. 
Děkujeme dramaturgovi z Městské-
ho divadla Zlín Vladimíru Fekarovi, 
že nám napsal dvě úžasné divadel-
ní glosky na uváděná představení, 
a tím povýšil úroveň DK o dvě stě 
procent. A na závěr děkujeme hlav-
ně vám, divadelníkům, návštěv-
níkům přehlídky a čtenářům DK, 
protože kdybyste na přehlídku ne-
chodili a nečetli náš časopis, tak by-
chom neměli o čem psát a nikdo by 
to nečetl. Bez vás by zkrátka nebyl 
Divadelní Koječák, takže vám moc 
děkujeme!

Hana Hásová, šéfredaktorka DK,
pokud taková funkce existuje

Frk stréca Milana
aneb Zkušenosti se zvířatama

Nélepším pří-
telem člověka 
je pré psék, 
pokuď to není 
nejaká kósa-
vá a uštěkaná 
kanálija. Šak 
aji známy čín-

sky příslovi říká, že psék, keré ště-
ká, je špatně uvařené. Moji známí 
chtěli udělat svojim děckám radosť. 
Ty furt kňóraly, že by chtěly pséka. 
Zhodó okolností se dočtli v novi-
nách, že kdesi až na Vysočině jedni 
chovateli prodávajó štěňata, tako-
vyho teho malyho ratla a to by se 
jim zrovna zamlóvalo. Psék to není 

velké, moc teho nezežere, neléňá 
a aji ty hovniska só, pravda, menši 
než od Labradóra. Tož se jednyho 
krásnyho dňa vydala celá famílija 
na vélet, vzali s sebó pět tisíc na 
štěnisko a jelo se. Když dojeli v par-
ným dni, staró škodovkó zapaření 
jak jatelina na místo, tož si děcka 
vybraly jedno štěnisko, co se jim 
névíc lébilo, hneďka ho pomenovaly 
na Héryho podle té knížky od Rólin-
gové, drapli ho do auta a vijó dom. 
Doma všeci kolem pséka poskako-
vali jak Zeman kolem korunovač-
ních klenotů. Mama se rozhodla, že 
na přivítanó uvařijó sváteční veče-
řu, řízky a k temu zemákové salát. 
Tož vyslala hlavu rodiny do špajzky 
a pséček vesele trtal za tatou. Tata 
otevřel plné mražák a vybral z něho 

zmraženó dvókilovó krkovicu. Jak 
ju tak vytahoval, nejak se mu smék-
la v pazórách a róbla mu z véšky 
rovnó na pséka. Tož hotová apoka-
lypsa, psék tuhé a co včil. Děckám 
to řicť samože nemohli, pověděli 
jim, že pséka odvedli k veterinářovi 
na odčervení a že zétra ho done-
só zpátky. Naštěstí známy napadla 
spásná myšlenka. Zavolali tem ma-
jitelom na Vysočinu a ti jim povědě-
li, že eště jedno štěně majó volny. 
Tož na druhé deň se opakovala 
celá kalvárija, akorát už bez děcek, 
ty dali rodiče na hlídání k staři. Když 
se celí vycuclí vrátili s Hérym 2 za 
pět tisíc z véletu, hneď se zavřeli 
s psékem doma a zavolali bábině, 
že už može dovizt děcka. Děcka 
byly rády, že je pséček odčervené 



4/14 Kojetínský zpravodaj

19

a možó s ním provádět alotria. Celé 
tédeň s nim mózovaly v baráku 
a v sobotu, že mu udělají s tató 
ohrádku, aby s něma mohl vegeto-
vať na zahradě a nikam neutekl. Tož 
ztlókali to cely dopoledňe a po obě-
dě usadili ohrádku v kótku zahrady. 
Pak si sedli k baráku a odpočévali. 
Děcka žmólaly spokojeně zmrzlinu 
a rodiče popíjali kafe, no idyla jak 
na sausfórku. Najednó, kde se vzal, 
tu se vzal jakési dravec, drapl psé-
čka do pařátů a uletěl s nim pryč 

Divadelní Koječák 2014
do blízkyho leséka. Děcka békaly 
aji přesto, že jim tata vykládal cosi 
o potravnim řeťezcu a divočině. Tož 
co naplat nekérém liďom nepřinále-
ží chovat pséky, řekli si. Zanedlóho 
po těchto tragédijách kópili děckám 
na doma aspoň teho zakrslyho 
králéčka. Ten jim vydržel dlóho, až 
jednó jeli na dovolenó. Tož co včil 
s králékem. Než se vydali na cestu, 
v rychlosti pichli králéka k staři, ať 
se o něho ty tři tédně stará, než při-
jodó s Jugošky. Dovolená se vyda-

řila a na králéka si ani nevzpomněli. 
Když přijeli po třech tédňách dom, 
stavili se eště u bábiny na oběd. 
Když si dávali po obědě kafe, vzpo-
mněli si aji na domáciho miláčka, že 
si ho teda už vezmó s sebó. Na to 
jim stařa odpověděla: „A co byste 
s takovó ludró dělali, dyť to nechtě-
lo ani rust, tož sem ho róbla, šak co 
si myslite, že ste měli na oběd, bez 
toho byl nejaké nemocné, tož buďte 
rádi.“ Z teho plyne poučení, že pro 
nekery lidi chov zvěře není.

Apokalyptický
horoskop na víkend 
aneb Co vás v sobotu a neděli
čeká a nemine?

Beran
Beran se zrovna dnes dostal do ob-
dobí svého znamení. Je to, jak je 
známo, zvíře tvrdohlavé, které jde 
vždy hlavou proti zdi a proti proudu. 
Na Sokolovně jsou však zdi tvrdé 
a morálka ještě tvrdší. Je neradno 
se se zdmi a s námi dostávat do 
křížku. Opatrnost je na místě ze-
jména v oblasti hlavy, protože vám 
hrozí zranění hlavy!

Blíženci
Blíženci se kolem plíží a tento ví-
kend by si měli dávat pozor na to, 
ať si neublíží. Přece jen je v pátek 
(stejně jako každej rok v sobotu) 
na boulasu ten divadelní candrbál, 
kde se budou všeci sbližovat, až to 
bude nebezpečný. Nejvíc nebez-
pečný je sbližování se s hercama 
a podobnýma individuama, takže 
na ně bacha dvakrát!

Býk
Býci by si o víkendu měli globálně 
dávat pozor na svůj majetek, který 
je smyslem jejich života. Je zde to-
tiž velká pravděpodobnost, že vám 
upadne noha u stolu nebo u židle, 
což může značně znepříjemnit svá-
teční hodobóžový oběd. Mohlo by 
se nabízet řešení v podobě podlo-
žení stolu několika čísly Divadelní-
ho Koječáka, před tím vás ale z evi-
dentních důvodů varujeme... více 
info v redakci.

Kozoroh
Kozoroh, jakožto tvor přemýšlivý, měl 
by si dát pozor na svůj mozek. Pro-
tože se počasí v posledních dnech 

zbláznilo a servíruje nám hotové jaro, 
střídavě léto, hrozí vašemu mozku 
zavaření. Před tím je radno chrániti 
se chlazenými nápoji a pokrývkami 
hlavy. Pokud vám bude stále vedro, 
řešení se nabízí v podobě lobotomie 
(viz předchozí číslo DK).

Lev
Lev se v létě dostane do vlády 
a všechny nás ovládne. Nechápejte 
to špatně – nebude sedět vedle Ze-
mana na Hradě - bude nám všem 
ale vládnout astrálně. Beran je 
z podstaty dítě divé a svou divokost 
si uchová i po celý víkend. Pozor 
na něj, mohl by vás kousnout! A vy 
berani si zase dávejte pozor, aby 
někdo náhodou nekousl vás.

Panna
Trochu se to nabízí, ale celá re-
dakce DK se jednomyslně shodla, 
že by si panny měly o víkendu dát 
pozor na věneček. Vedle ve Verun-
ce sic mají bezva věnečky s vanil-
kovou náplní, ale to není přesně to, 
co máme na mysli, jestli chápete. 
Ačkoli, pokud už jste o ten svůj vě-
neček nedejbože přišli, tak si běžte 
koupit aspoň ten do Verunky.

Rak
Vrchol víkendu pro vás nastane vel-
mi brzy, a to již v pátek večer. Pro-
žijete velkou párty dle svého gusta, 
po které vás ovšem čeká veliká ko-
covina. Ta bude tak veliká, že vám 
hrozí narušení nejen celé soboty, 
ale také neděle! Naše doporučení 
je tedy jasné: pátek si užijte, ale na 
zbytek víkendu si raději nic neplá-
nujte, protože to neklapne.

Ryby
Poklidné proplouvání životem vám 
může narušit jen jediná věc, a tou je 
rybí salát. Nemůžeme vám předpo-

vědět, kde se k němu namanete, ale 
pokud se tak stane, dejte si na něj 
bacha. Může vás prohnat tak, že si 
jen tak hned znovu nezaplavete! 

Střelec
Střelcům paradoxně hrozí, že je 
v neděli někdo postřelí. Na světě 
se potuluje mnoho skrytých bláznů, 
kteří si žijí svůj život, chodí z domu 
do práce a z práce domů, až jedno-
ho dne jim hrábne, vezmou pušku 
a pic. Raději si oblečte neprůstřelnou 
vestu a budete v suchu a postřelí 
vám maximálně ruku nebo hlavu.

Štír
Štír se může dostat do situace, kdy 
do něj bude někdo pěkně šťourat. 
A to může být pěkně nepříjemné! 
Na takové šťouraly pozor, poznáte 
je podle kratšího prostředníčku na 
pravé ruce. Vyhnout se jim lze jen 
tak, že budete sledovat jejich pro-
středníčky, předstírat, že je nevidí-
te, a přitom se šťourat v nose.

Váhy
Váhy by vůbec měly zvážit svou 
účast na tomto víkendu, ať už 
ho plánují strávit kdekoli, jakkoli 
a s kýmkoli. Jsou to tvorové váhaví 
a je známým pravidlem, že kdykoli se 
má člověk nějak rozhodnout, rozhod-
ne se zpravidla špatně. Proto radíme, 
rozhodněte se tentokrát tak, abyste si 
neublížili, a na víkend se ztraťte ně-
kam, kde víkend vůbec nemají.

Vodnář
Vodnáři, dejte si pozor, ať se o ví-
kendu neutopíte! Ať už máte v plá-
nu jet na kryťák do Vyškova, na 
Zářičák anebo jen popíjet pivka 
u Pedka či na Srubu, všechno te-
kuté vám může ublížit. Na víkend 
tedy doporučujeme, abyste zůstali 
na suchu a při tuhé stravě. A k tomu 
si pro jistotu nasaďte rukávky.
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Nápojové okénko
Petra Nýdrleho
Co nejraději pijete?

„Já, jak stárnu, tak nejraději piju 
víno. Většinou bílé, protože se po 
něm prý nepřibírá. Jinak dřív jsem 
začínal na ginu, pak rum a teď to 
víno. Záleží na oblasti; mám rád 
Mikulovsko. Třeba tady u vás máte 
víno takové kyselejší. Mám rád 
Chardonnay a tak podobně. Nikdy 
se ale z vína moc neopiju, pije se 

tak... je to takové kouzlo. Člověk 
se nesmí opít do němoty, to je pak 
škoda toho alkoholu.“

Rady báby
Kojechucka Norrise
„Pokud chcete starého Koječáka 
novým kouskům naučiti, nechte jej 
po tři noci spáti bez vody a chleba 
zamčeného v nové kůlně. Potom se 
budou dít věci.“

Nemilosrdná poradna DK
aneb Divadelní Koječák radí

Milá nemilosrdná poradno,
už od malička trpím kleptomanií. 
Nemůžu odolat velkým prostorám, 
kde je taková spousta věcí, které 
mě lákají. Sokolovna je pro tohle 
ideální. Vzrušují mě obzvláště věci 
spojené s divadlem - plakáty, foto-
alba, skleněná koule na hlasovací 
lístky… A co takhle když si předsta-
vím hercovy ponožky nebo pudřen-

ku! V noci se mi zdá o tom, jak si 
stříhám nůžkami kousek divadelní 
opony. Umělecký zážitek mám kvů-
li mým touhám nulový - v průběhu 
představení slastně odtrhávám nitky 
z čalounění židliček a o přestávce si 
v nepozorovaných chvílích strkám 
do kapes brčka z baru. Divadelními 
Koječáky si doma podkládám ký-
vající se stolek a skříň - a ti nebozí 
studentíci z redakce si přitom myslí, 
že ten časopis mizí v takovém po-
čtu, protože jej lidi čtou! Vím, že si 

nezasloužím slitování. Píšu do vaší 
poradny, abych ulevil svému svědo-
mí. Prosím, pomozte mi!

Mirek F.
DK radí: Mirku Mirku! Děkujeme za 
krásný příklad toho, jaká zvěrstva 
se mezi námi dějí. Své úchylky si 
řešte sám, ale na Divadelní Koje-
čák nám nesahejte! Odteď budete 
pod naším drobnohledem. I když 
nevíme, kdo jste, dáme si na vás 
setsakramentský pozor. Možná za-
vedeme systém prohlídek a šaco-
vání u východu. Výtisky Koječáka 
si musíme chránit na úkor divácké 
spokojenosti, návštěvnosti a vůbec 
fungování přehlídky. Takhle by to 
prostě nešlo!

Reflektor
aneb Miláček Fando a Lis, Ryba 
ve čtyřech a Nevěsta na marách

Kojetín nezachvátila panika, ale 
mordy, smrti, násilí a morytáty.
Po středečním a čtvrtečním klou-
zání po českém a francouzském 
bulváru, tu elegantnějším, tu kos-
trbatějším, vydali jsme se v pátek 
o jedné hodině polední s Fernan-
dem Arrabalem a DS OB Velká 
Bystřice na cestu do bájného Taru, 
o němž nikdo neví, jak vypadá a kde 
leží a ani co nás tam čeká, zda je 
krásný, či naopak syrový a studený, 
zda je vykoupením, či utrpením. Ale 
jedno je jisté, Arrabal neposkytl di-
vadelníkům žádnou přesnou mapu, 
takže vydat se na tu pouť je velké 
dobrodružství s nejasným, nejistým 
a tajemným koncem. Bystřičtí tam 

vyrazili, jdou odhodlaně a zarputile 
a osobitě a po svém, Fando má na 
nohou současná bagančata a káro-
vanou košili, ale jinak chtějí zacho-
vat textu určitou míru neurčitosti až 
abstraktností, která je právě na té 
cestě do Taru láká a přitahuje.
Na konci té cesty leží mrtvá Lis, 
Fandova milá, Fandem utýraná, 
s pouty na rukou, a tři chlapíci 
s tak podivnými a nevyslovitelnými 
jmény vezmou nakonec Lis někam 
do Taru, který leží v této inscena-
ci tam za stěnou, jež nás uzaví-
rala a svírala na jednom místě 
a proměňovala naši pouť do Taru 
v putování v bludném kruhu v jed-
né uzavřené místnosti. Nevíme 
sice přesně, jak je to mezi Fandem 
a Lis, z čeho pramení jeho krutost 
a její nekomunikativnost, ale víme, 
že na konci té cesty mohli jsme si 
do statistik dne uvést: jedna mrtvá! 
Ta jedna mrtvá, která startovala den 
mordů a úmrtí, jichž jsme se už ve 
čtvrtek nezbavili.
Ve čtyři hodiny to pod jevištěm 
skončilo mnohem větším krvákem. 
Vizovičtí do žádného Taru neputo-
vali, trávili čas na letním bytě, kde 
se stačili během chvilky, jež se 
táhla, navzájem úplně odrovnat. 
Tři sestry Klementina, Karolina 

a Cecilie pochutnaly si náramně na 
rybičce (žel s arzénem) a po tako-
vé pochoutce se těžko zůstává na 
světě vezdejším. Sluha Rudolf, jak 
vystřihnutý ze Saturnina, ovšem 
s vizovickou ledabylostí mluvy, zá-
pasil otevřeně o přízeň a rozevřené 
peněženky zmíněných tří sester, 
zatímco ony spadeny měly na něj 
a zvažovaly, jak se nepohodlného, 
a zdá se, že čím dál nebezpečněj-
šího slouhy náhle zbavit. Konečný 
výsledek značně zvedá statistiky 
úmrtí postav na letošním festivalu! 
A konečně ve večerním předsta-
vení, v Nevěstě na marách, zde 
konečně už i v názvu smrt se ob-
jeví! Jak krásné. Zajisté i nás po 
celodenním náročném maratónu 
Nevěsta na marách dorazila, a po-
kud jsme se nedorazili na candrbá-
le, oplakávali jsme s porozuměním 
onu zlínskou nevěstu, jejíž pů-
vab a rozkošné vnady komediální 
a kabaretní pohřbeny byly bohužel 
v nepřesnosti, rozvleklosti a stylové 
nečistotě… 
Naštěstí všecky tyto smrtě dějí se 
jen a jen na jevištích a tam jeví se 
jako neškodné: ve dvou inscena-
cích jako kruté komediální žerty, 
v jedné jako vstup někam jinam, do 
neznáma, do Taru.



4/14 Kojetínský zpravodaj

21

Szukam chwały
na scenie

Bardzo, bardzo ziemniaków. Bram-
borová žena, které se plodina tak 
typická pro její vlast vtiskla do tvá-
ře, rozhodla se, že dál už nemůže. 
Kdo to kdy viděl, taková herečka 
a na poli. Předklon ze sběru nacvi-
čenej mám, teď to jen prodat. Tož, 
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je čas zarobit slávu v Hollywoodu. 
Dost bylo bramborový kaše, je čas 
na americký brambory! 
S bramborákem v batohu přetáh-
la sukni přes pupek, pohodila vlnou 
a v tu ránu si to valí na západ. Na ná-
dru v Kojetíně dojedla poslední bram-
borák líně. Tož nejsem blbá, zarobím 
slávu nejdřív na Moravě. Tož pánové 
a dámy, Kojetíne, tady sem! 
Uvítací výbor nikde, červený koberec 

taky nevidim. Lidi se tu po mně sice 
otáčí, ono není se čemu divit - tako-
vá kočka, ale foťáky nevidím žádný. 
Svět asi neví, že sem přijela. Divná 
věc, pomyslela si. Trvalá mi pořád 
trvá, prsa ve správný výšce pasu... 
no ja nevím jak vy, já už bych po 
sobě chtěla autogram. Kde že se 
koná ta sláva? Hele, Sokolovna, to 
bude vono! Kojetín city, máš se na co 
těšit!

A tak věřím, že mordy a morytá-
ty zůstanou v Kojetíně jen v rámci 
jevištního dění, a Kojetín sám si 
vystačí nanejvýš s loupežným pře-
padením benzínové pumpy, které 

událo se včera údajně někdy v čase 
(či nedlouho poté?), kdy na jevišti 
kojetínské sokolovny o životy se 
navzájem pokoušely postavy Ru-
dolf a jeho tři sestry Cecílie, Karo-

lina a Klementina.
Nechť Kojetín divadelní však ne-
zmírá a zdravě a svěže vrhne se: 
třeba do vdávání a dokonalých sva-
teb.                          Vladimír Fekar

Vernisáž
V sobotu proběhla v rámci Divadel-
ního Kojetína vernisáž obrazů Jana 
Žmolíka, autorské čtení Michala Talo 
a koncert Martina Přichystala. Tento 
bohatý bonus program se odehrál 
mezi odpoledním a večerním před-
stavením v předsálí Sokolovny za 
poměrně bohaté účasti široké veřej-
nosti. 
Jan Žmolík je tvůrcům Divadelní-
ho Koječáka známý již léta. Čtenáři 
o něm také ví a možná o tom ani 
neví. Je totiž autorem obrázků na 
titulních stranách DK. Honza je 

spolužákem Kuby Šírka, který si na 
vysoké škole v Brně před několika 
lety všiml, že Honza má asi talent, 
a navrhl mu spolupráci s naší redak-
cí. Honza s námi dodnes spolupracu-
je, za což jsme moc rádi! Jeho origi-
nální obrazy jsou doposud vystavené 
v prostorách Sokolovny a pro případ-
né zájemce jsou k dispozici k prodeji 
za velmi příznivou cenu. Zájemci 
nechť se hlásí komukoli na kultuře.
Michal Talo je zase kamarád našeho 
oblíbeného stréca Milana, co píše ty 
srandovní frky. Znají se už ze střední 
školy z Luhačovic, což už je, prav-
da, nějakej ten rok. Pořád jsou ale 
v kontaktu, a tak pozval Milan Michala 
do Kojetína, aby u nás přednesl své 
autorské básně. Michal je původem 
z Chebu, studoval dvě vysoké školy 
na Moravě, ale už šestým rokem pů-

sobí v Praze, kde se živí převážně 
jako průvodce. Má rád guerilla poe-
zii a staví se proti jejím komerčním 
formám. Michalovy básně se vyzna-
čují glosováním společnosti, života, 
ale také sebe sama, a to všechno 
v kapku drsnější formě. Holt život je 
také drsný.

Michal Talo
Je ti zle a jsi ve splínu? / Nejspíš 
léčíš kocovinu.
Sex je morální / I ten orální.

Martin Přichystal, rovněž dobrý 
kámoš Milana Zahradníka, přijel 
k překvapení všech stopem až 
z Čech pod Kosířem. Přichystal si 
pro nás hudební složku v podobě 
hry na akordeon čili harmoniku, při 
čemž doprovodil sám sebe zpě-
vem. 

Dívka čísla 2
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Libor Novák
Bylo to velmi po-
vedené předsta-
vení, mně se líbilo 
moc a myslím, že 
patřilo mezi jed-
no z nejlepších. 
Scéna byla dobře 
rozdělena na dvě 

místnosti, aby mohly správně ply-
nout konverzace mezi různými oso-
bami, aby jedni neslyšeli, co říkají 
druzí a naopak. (O hře Dokonalá 
svatba).

V průběhu Přehlídky amatérských divadelních souborů jsme se ptali na to, 
jak se návštěvníkům jednotlivých představení divadlo líbilo. 

Uveřejňujeme několik odpovědí.
František Řezáč

Představení se 
nám líbí už i pro-
to, že ho vidíme 
nejméně popáté. 
Neomrzelo nás, 
a proto jsme přišli 
podpořit domácí 
soubor Hanácká 

scéna, aby úspěšně absolvoval 
tento dvaadvacátý ročník. (O hře 
Ještě jednou, profesore)

Lenka Sasínová
Profesionální vý-
kon, nádherná 
scéna, ale chyběla 
mi tam jiskra a na-
pětí. Řekla bych, 
že je to dobře 
technicky zpraco-
vané, ale bez sr-

díčka. Já mám ráda emoce, a když 
je lidé ukážou. Tady jsem je viděla 
zahrané. (O hře Slaměná židle)

Mára Kuchař
Dnešní předsta-
vení bylo velmi 
atraktivní, hodně 
srandovní a plyne 
z toho ponauče-
ní, že i v dnešní 
době si lze dělat 
ze všeho legra-

ci. Líbilo se mi, že přestavba kulis 
byla rychlá, a proto měla hra taky 
rychlý spád. I scéna byla na vysoké 
úrovni. Herci na to, jak jsou mladí, 
mají velký talent a mohli by hrát 
i na profesionální úrovni. (O hře Ne-
vyléčitelní)

Miroslava Ernstová
Představení bylo 
zajímavé. Už je-
nom po té stránce, 
že řešilo otázku 
smrti, vztah člo-
věka k člověku, 
všechny možné 
formy lásky, ať už 

to byla láska agresivní, anebo mi-
lující, a touhu dojít tam, kde by lidé 
měli pomyslný ráj na Zemi. Z psy-
chologického hlediska to tedy bylo 
velmi zajímavé. Zajímavě byla ře-
šena i scéna, hlavně odchod Lis do 
toho šťastnějšího světa. Já si mys-
lím, že se jim to povedlo. (O hře Mi-
láček Fando a Lis)

Ptali se
David Hás, David Dvořák

a Jan Tabara

Kam za kulturou
Výstava ze soukromých sbírek Milana Zaorala a Františka Riegla z Kojetína
T. G. MASARYK A LEGIE  Výstava otevřena do 4. dubna 2014

Výstava keramiky KAREL ŽÍLA - KERAMIKA
Výstava otevřena od 14. dubna do 16. května 2014

Galerie Vzdělávacího a informačního centra Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Otevřeno: po - pá 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, so, ne po telefonické dohodě 774 001 403

STŘEDEČNÍ DIVADLO
DIVADLO ŽIJE! ANEB NESEďTE DOMA - POJďTE DO DIVADLA!

středa 16. dubna 2014 - 19 hodin
DIVADLO NAHODILýCH OCHOTNíKŮ

VIZOVICE
POSEL Z LIPTÁKOVA

Autoři: Ladislav Smoljak/Zdeněk Svěrák/Jára Cimrman
Tým pražských cimrmanologů se vydá do Liptákova

v Jizerských horách. Cílem bude prozkoumat drsný kraj
Cimrmanova stáří. Již sama cesta bude dobrodružstvím

a výsledek bude stát za to.                        
Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

středa 21. května 2014 - 19 hodin
MALá SCÉNA ZLíN

LAKTAČNÍ PSYChÓZA
Autor: Richard Velísek

Autorská komedie Richarda Velíska O ženách
a po ženách aneb Když se z žen stanou matky,

navazuje na úspěšnou komedii
„Ženy aneb My jsme všechny princezny“.

Sokolovna Kojetín, vstupné: 70 Kč

Předprodej vstupenek na informacích (přízemí) Vzdělávacího a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín telefon: 581 202 202 mobil: 774 001 403, www.mekskojetin.cz

ZRUŠENO!
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Z kulturních akcí
Vodění medvěda
ulicemi Kojetína

V sobotu 1. března 2014 od de-
sáté hodiny ranní rozvířil Kojetín 
masopustní průvod, který se vydal 
od Sokolovny přes Tyršovu ulici 
na náměstí. Tam rozjařeným mas-
kám předal starosta města Jiří Ší-
rek ostatkové právo, poté maškary 
tradičně uvítal koláčky a slivovicí. 
V průvodu vévodily masky klasické 
jako medvěd, slamák, dělostřelec, 
babka s nůší, ale i masky novodo-
bé například Křemílek s Vochomůr-
kou nebo Jů a Hele. Zastoupeny 
byly i oblíbené postavy z bývalého 
SSSR. Průvod navštívil sám Jurij 

Gagarin a pozvání neodmítla ani 
Nasťa s Marfušou. Pohostinní Koje-
čáci otvírali své příbytky a medvěd 
protáčel panny a panimámy o sto 
šest. K tanci jim vyhrávala čtyřčlen-
ná dechová kapela, která vybírala 
z repertoáru ty nejlepší kousky. 
Všude, kde se průvod zastavil, jej 
čekalo od domácích milé přivítání 
a bohaté pohoštění. Někteří při-
spěli dokonce i na koupi „novyho 
obecního béka“, za což jim patří 
velký dík a slibujeme jim, že na tuto 
funkci vypíšeme výběrové řízení. 
O vítězi budeme Koječáky průběž-
ně informovat. Po náročné obchůz-
ce účastníci průvodu zakotvili v pro-
storách Sokolovny, kde pokračovali 
v masopustních radovánkách.

Nejen pro ty, kteří chtěli v nevá-
zaném veselí pokračovat si při-
pravilo SDH Kojetín Hasičské bál 
v sále Vzdělávacího a informační-
ho centra na Masarykově náměstí. 
K tanci a poslechu hrála PC Music 
manželů Nikodýmových. Zpest-
řením celého večera bylo tradič-
ní pochovávání basy s „farářem“ 
Františkem Kraváčkem, které vyvo-
lalo salvy smíchu. Kdo neholdoval 
tanci ani pití, mohl okusit výborné 
občerstvení, které si pro návštěv-
níky Hasičského bálu připravili or-
ganizátoři. Basa byla pochována 
a tím bylo ukončeno kojetínské 
chase právo nevázaného veselí, 
teď si musíme počkat až do Veliko-
noc.                                       -miza-

Kam za kulturou
MěKS Kojetín vás srdečně zve na

VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU DUBINA
pátek 25. dubna 2014 - 19 hodin

Sál Vzdělávacího a informačního centra Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Dobré pití a občerstvení je zajištěno. Vstupné: 60 Kč

Vernisáž a výstava
Masaryk a legie

Zájemci o tématiku 1. světové války 
a legionářů si přišli na své v pon-
dělí 10. března 2014 v prostorách 
galerie Vzdělávacího a informační-
ho centra na Masarykově náměstí 
v Kojetíně, kde probíhala vernisáž 
výstavy T. G. Masaryk a legie auto-
rů Františka Riegla a Milana Zaora-
la. Po uvítací písni Alte Kamaraden 
z originální šelakové gramodesky 
se slova ujal František Riegel, který 
seznámil zúčastněné s okolnost-
mi a pohnutkami, které přípravu 
a samotnou výstavu provázely. Poté 
zazpívala Věra Trávníčková píseň 
Ach synku, synku za klavírního do-

provodu Miluše Venclíkové. V dal-
ší části seznámil František Riegel 
návštěvníky s jednotlivými tématy 
a nejvýznamnějšími exponáty této 
unikátní výstavy. Následovala ob-
líbená píseň T. G. Masaryka Teče 
voda teče v podání již výše jmeno-
vaných protagonistek. Vernisáž za-
končil poděkováním starosta města 
Jiří Šírek, který pronesl krátkou řeč, 
ve které mimo jiné, poděkoval i au-
torům výstavy. 
Expozici T. G. Masaryk a legie mů-
žete navštívit do 4. dubna 2014. 
Mezi zajímavostmi, které určitě sto-
jí za pozornost, uvidíte legionářské 
uniformy, válečné tiskopisy, fotogra-
fie kojetínských legionářů i dobové 
artefakty jako jsou například kari-
katury z novin, či válečné medaile. 

Nenechte si ujít tuto výstavu, která 
dokládá, že český, moravský a slo-
venský lid může být pyšný na svoji 
historii.  

-miza-
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Z kulturních akcí
Dětský karneval
Karkulky, princezny, čarodějnice, 
vodníci a jiné pohádkové bytosti 
ovládli v neděli 9. března 2014 sál 
kojetínské Sokolovny. O program 
se postarala dvojice mladých mo-
derátorů z brněnské agentury Ko-
ráb. Děti si vyzkoušely jízdu na 
prapodivném dvoukolovém vozítku 

a celé odpoledne pro ně byly při-
praveny zábavné hry a tanečky, při 
kterých to na parketu téměř vřelo. 
Vítaným zpestřením karnevalového 
reje bylo taneční vystoupení skupi-
ny Freedance a krátká, leč krásná, 
Krakonošská pohádka v podání 
divadelně - dramatického kroužku 
Konzerva, oba tyto kroužky působí 
pod DDM Kojetín.

Pro děti, které chtěly získat ještě 
nějaký ten pamlsek navíc, byl při-
praven ve vestibulu kvíz a slosova-
telné ceny, ty hlídal velký sněhulák, 
který se v Sokolovně schoval před 
jarním sluníčkem.
Doufáme, že karnevalové odpoled-
ne se vydařilo a nejen děti, ale i ro-
diče a prarodiče byli spokojeni.

-miza-

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

      letní tábor v Rajnochovicích

      30. 6. - 12. 7. 2014

PIRÁTI Z KARIBIKU

Přihlášky od 15. března 2014 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 3 200 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.

Odjezd na letní tábor:
v 9 hodin od MŠ Masarykovo nám. 52, Kojetín

Příjezd z letního tábora:
přibližně v 11.30 hodin k MŠ Kojetín

Vážení rodiče, jelikož jste projevili zájem o náš letní 
tábor, rádi bychom vám jej představili.

Základna se nachází v chráněné krajinné oblasti
Hostýnské vrchy na louce u lesa, asi 1,5 km od obce 
Rajnochovice. V její těsném sousedství teče potok 

Rosošný, na němž stavíme každý rok přehradu.
Oblast je vhodná pro vycházky, výlety

(Tesák, Troják, Hostýn, Kelčský Javorník...),
hry a soutěže v krásné přírodě.

Letní tábor je zaměřen na pobyt dětí v přírodě
s turisticko - sportovním programem. Součástí

celotáborové hry Piráti z Karibiku jsou tematické hry, 
sportovní soutěže, výlety, vycházky, písničky

u táboráku, výtvarné a ostatní tábornické činnosti.
Všichni účastníci jsou ubytování ve stanech

s podsadou a dřevěnou podlážkou. V budově,
která je součástí základny, se nachází kuchyň
a jídelna v případě špatného počasí využívána
jako klubovna. Přístavba slouží jako umývárna

s teplou vodou. Součástí základny je pískové hřiště. 
Tábor není napojen na síť elektrické energie.



4/14 Kojetínský zpravodaj

25

Centrum sociálních služeb Kojetín
Novinka 
ve volnočasových 
aktivitách našich 
seniorů

Jsme rádi, když můžeme naše se-
niory potěšit nějakou novinkou na 
poli výtvarných technik, která nám 
zároveň poslouží k nácviku jejich 
jemné motoriky, zapojí jejich fan-
tazii, jejich smysly a vnímání, po-
těší jejich duši a zároveň poslouží 
jako prevence před společenským 
vyloučením.
Proto jsme se rozhodli, že je za-
světíme do tajů enkaustiky (správ-
ně „encaustické malby“) - staré 
malířské techniky starověkého an-
tického původu, při níž se užívalo 
barviv třených se zvlášť připrave-
ným voskem. 
V průběhu měsíce března jsme 
ji tedy zařadili jako novinku mezi 
volnočasové aktivity na všech Do-
mech s pečovatelskou službou, 
kde měli a mají její obyvatelé mož-
nost si tuto techniku vyzkoušet 
a nějaký pěkný obrázek pro radost 
si vyrobit. A musíme prozatím říci, 
že i přes počáteční rozpaky a oba-
vy se jim malování daří, což do-

kládají i přiložené fotografie.
Odborné články o této technice 
uvádějí, že enkaustika pravdě-
podobně pochází ze starověkého 
Řecka, a to již z 5. století př. n. 
l. Řečtí mořeplavci v této době 
používali včelí vosk a pryskyřici 
k utěsnění spár v lodních trupech 
svých plavidel. Přibarvením vče-
lího vosku získali následně ná-
mořníci možnost, jak zkrášlit své 
válečné lodě. Je pravděpodobné 
a logické, že od barvení plavidel 
se později Řekové dostali až ke 
zdobení desek, soch, keramiky 
a budov. Za vynálezce enkaustiky 
je považován Pausias, řecký malíř 
z první poloviny 4. stol. př. n. l. Byl 
obdivován pro své nádherné obra-
zy, které maloval enkaustikou.
V dnešní době je u nás v ČR prů-
kopnicí v této znovuobjevené ma-
lířské technice Jana Školaudyová, 
která vede kurzy enkaustiky a je-
jíž výtvory je možné zhlédnout i na 
internetu.
Aby nebylo tvoření příliš cenově 
náročné, používá se jako podkla-
dový materiál k tvorbě obrázku 
hladký papír ze starých nástěn-
ných kalendářů (namísto profesi-
onálního bílého papíru na enkaus-
tiku). K malbě lze použít české 

voskové pastelky (namísto profe-
sionálních včelích vosků), které 
se rozpouští a nanášejí na papír 
pomocí zahřáté žehličky. Použít 
lze buď speciální enkaustickou 
žehličku, která je více cenově ná-
ročná, nebo ji lze nahradit starou 
dobrou žehličkou bez dírek, která 
předcházela žehličkám napařova-
cím.
Touto technikou mohou tvořit ne-
jen děti, ale i senioři a osoby se 
zdravotním postižením. Enkaus-
tika umožňuje nejen otevření 
skrytých schopností a kreativ-
ní seberealizaci, ale především 
spontánní vyjádření všech vnitř-
ních pocitů a uvolnění mentálních 
bloků, které čas od času sužují 
každého z nás. Navíc se jedná 
o jednoduchou a nenákladnou 
techniku, která je vhodná opravdu 
pro každého.
Snad jsme milé čtenáře Kojetín-
ského zpravodaje dostatečně na-
lákali, aby  si sami tuto zajímavou 
techniku vyzkoušeli, a při tom jis-
tě pochopí, jak velkou motivační 
a relaxační úlohu mají barvy 
v životě každého člověka. Při vaší 
tvorbě přejeme mnoho úspěchů!

A.H.

Pexesiáda 

V průběhu měsíce března jsme 
se při vyplňování volného času 
našich klientů zaměřili kromě vý-

tvarné tvorby též na procvičování 
paměti a jemné motoriky zábav-
nou formou. Tentokrát nám k tomu 
velmi dobře posloužily hry, jako je 
Pexeso, Domino, skládání puzzle 
či částí dřevěných obrázků. Po-

můckou nám též byla literatura 
obsahující spoustu úkolů, jak na 
postřeh, např. hledání rozdílů ve 
zdánlivě dvou stejných obrázcích, 
tak číselné hlavolamy, či slovní 
matematické úkoly.
Díky hezkému jarnímu počasí  
a dobré náladě, která mezi senio-

ry panovala, se 
takto strávená 
odpoledne na 
domech s pe-
č o v a t e l s k o u 
službou, vyda-
řila.

A.H.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

 PROGRAM SETKáNí V DUBNU 2014 
(V ČASE POVELIKONOČNíM)

„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“). „Nedrž mě,“ 
řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji 

ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.“
 Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl.   Jan 20,16-18

6. 4. 2014 (5. postní neděle - Judica)
BOHOSLUžBY

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

13. 4. 2014 (6. postní, květná neděle - Palmarum)
BOHOSLUžBY

- od 8.15 hodin v Polkovicích (Obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

14. 4. 2014 (pondělí)
DUCHOVNí VýCHOVA

- (2. sk. ZŠ Sladovní) od 13.40 hodin a od 14.30 hodin 
na faře a v Klubovně (nové Modlitebny)

15. 4. 2014 (úterý)
DUCHOVNí VýCHOVA

- (1. sk. ZŠ Svat. Čecha a ZŠ nám. Míru)  
od 13.40 hodin a od 14.30 hodin na faře  

a v Klubovně (nové Modlitebny)

Srdečně zveme k návštěvě našich setkávání: 
pondělí a úterý: 

DUCHOVNí PÉČE O DěTI A MLáDEž
výuka husitského náboženství a duchovní výchovy
 - ve škole, na faře a v klubovně nové modlitebny.

středa: MODLITBY A ZPěVY Z TAIZÉ 
v nové modlitebně

čtvrtek: BIBLICKá HODINA 
s besedou na faře v kanceláři

neděle: BOHOSLUžBY VE SBORU 
(nyní v nové modlitebně)

Připravujeme: 
jednou za měsíc ve středu* se budou děti 

a mládež scházet k volnočasovým aktivitám v klubu 
„Dobrá zpráva“ v Klubovně nové modlitebny; 

jednou za měsíc v pátek* chceme pořádat zvláštní 
setkání k promítání biblicko-historických filmů 

s křesťanskou tématikou. 
Jednou za měsíc v sobotu* 

bychom se scházeli k přednášce z křesťanské 
mystiky a duchovní vědy.

*Podrobnosti již brzy na našich webových stránkách.

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27

Pokud započne další fáze oprav sboru, budou se modlitby a bohoslužby konat i nadále  
v nové „modlitebně“ Husova sboru. 

V době konání obřadů a setkání budou prostory Husova sboru (synagogy) otevřeny veřejnosti na požádání. 

16. 4. 2014 (středa - Sazometná)
MODLITBY A ZPěVY Z TAIZÉ

- od 18.00 hodin v Husově sboru 
(modlitebně)

17. 4. 2014 (čtvrtek - Zelený)
BIBLICKá HODINA
- od 16.00 hodin na faře

18. 4. 2014 (pátek - Velký)
PAŠIJE

- od 18.00 hodin v Husově sboru 
(modlitebně)

20. 4. 2014 
(neděle - vzkříšení)

Boží hod velikonoční
SLAVNOSTNí BOHOSLUžBY

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

Máte-li zájem o prohlídku sboru 
s výkladem, kontaktujte předem 

arní 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/ a v aktuálním čísle 

Kojetínského Zpravodaje. 
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Ze sportu - FK Slavoj Kojetín - Kovalovice

Charita Kojetín

            DŮM SVATÉHO JOSEFA - CENTRUM DENNíCH SLUžEB PRO SENIORY

PROGRAM NA MěSíC DUBEN 2014 PRO VŠECHNY SENIORY KOJETíNA A OKOLí

Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel. 581 762 160, mobil 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz, www.kojetin.charita.cz

Srdečně všechny zveme na 
Výstavu výrobků pletených z papírového proutí,

 která se uskuteční v rámci tradičního prodejního „Velikonočního jarmarku“ 
v Domě sv. Josefa (pod kostelem) v Kojetíně. 

Výrobky poskytli k vystavování tvořiví pletaři z Kojetína a okolí i šikovní návštěvníci kurzu pletení z papíru, 
který absolvovali v našem centru denních služeb v Domě sv. Josefa.

Děkujeme jim za poskytnutí  jejich krásných výrobků k účelům výstavy. 
Těšíme se na vaši návštěvu od 7. do  17. dubna 2014, každý pracovní den v čase od 8 do 14 hodin.

Výroční členská schůze 
FK Slavoj 
Kojetín-Kovalovice
Výroční členská schůze fotbalové-
ho klubu Slavoj Kojetín-Kovalovice 
se konala v neděli 2. března 2014 
v restauraci Morava v Kojetíně. 
Účast členů, příznivců, hráčů a hos-
tů byla stoprocentní.
Začátek VČS provedl člen výboru 
Petr Bosák, který všechny přivítal 
a minutou ticha účastníci VČS ucti-
li památku zesnulých členů v roce 
2013.
Poté předseda výboru FK Slavoj 
Kojetín - Kovalovice, Miloslav Ti-
cháček, přednesl krátkou zprávu 
o práci výboru za rok 2013 a na-
značil, co všechno tento výbor čeká 
v roce 2014. V dalším bodě VČS 
přednesl člen výboru Roman Matěj-
ka sportovní zprávy všech družstev 

(přípravky starší, mladší, žáci, do-
rostenci, "B" mužstvo, "A" mužstvo), 
kde především vyzvedl morálku 
a přístup hráčů i mužstva v přípravě 
na jarní část mistrovských zápasů.
V dalších bodech byly schváleny 
zprávy kontrolní a revizní komise 
za rok 2013, zpráva o hospodaření 
za rok 2013 a rozpočet na rok 2014. 
Poté byl kooptován do výboru FK 
Slavoj Kojetín - Kovalovice Luděk 
Nakládal za Martina Čecha, který 
se vzdal práce ve výboru z osob-
ních a pracovních důvodů.
V diskuzi vystoupili hosté, Miloslav 
Oulehla, člen komise rozhodčích 
Okresního fotbalového svazu, kte-
rý tlumočil pozdrav předsedy OFS 
Romana Párala. Dále vystoupil 
starosta města Kojetína Jiří Šírek, 
který poděkoval všem přítomným 
členům výboru a hráčům za dob-
ré sportovní výsledky v roce 2013 
a popřál další úspěchy na hřišti 

i mimo v roce 2014.
Další diskuze probíhala ve sportov-
ním duchu a bylo vidět, jaký mají 
sportovci i příznivci zájem o fotbal 
ve městě Kojetín, hlavně o krajský 
přebor, které "A" mužstvo FK Sla-
voje Kojetín - Kovalovice nyní hraje. 
Zájem je i o práci výboru, který svou 
činností připravuje na půdě města, 
okresu i Olomouckého kraje finanč-
ní prostředky pro všechna mužstva 
oddílu.
Otevřená diskuze pokračovala 
v prostorách i po ukončení VČS, 
která byla na vysoké úrovni a splni-
la svůj účel.
Dále výbor FK Slavoje Kojetín - Ko-
valovice zve své příznivce na sta-
dion Morava, aby podpořili naše 
družstva zvláště "A" mužstvo při 
jarních bojích.

Za výbor
FK Slavoj Kojetín - Kovalovice

člen výboru Petr Bosák

Rozpis zápasů - jaro 2014
Kolo	 Datum	 Den	 Čas	 Soupeř	 D/V
18. 22. 3. So 15:00 Litovel D

19. 30. 3. Ne 15:30 FK Troubky V

20.	 		5.	4.	 So	 15:30	 Sokol	Ústí	 D

21. 13. 4. Ne 16:00 Kozlovice V

22.	 19.	4	 So	 16:00	 Hněvotín	 D

23. 27. 4. Ne 10:00 1. HFK Olomouc "B" V

24.   3. 5. So 16:30 Zlaté Hory D

25. 11. 5. Ne 16:30 Dolany V

26. 17. 5. So 16:30 Velké Losiny D

27. 24. 5. So 16:30 Šternberk V

28. 31. 5. So 16:30 Kralice D

29.	 		8.	6.	 Ne	 16:30	 Želatovice	 V

30. 14. 6. So 16:30 Konice „A“ D

MUžI "A"
Tabulka - podzim 2013/14

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
  1. Kozlovice 17 13 3 1 38: 12 42 (15)
  2. Nové Sady 17 9 6 2 43: 23 33 (9)
  3. 1.HFK "B" 17 9 3 5 30: 23 30 (3)
  4. Troubky 17 9 3 5 35: 34 30 (3)
  5. Želatovice 17 8 3 6 35: 27 27 (3)
  6. Šternberk 17 7 5 5 26: 24 26 (2)
  7. Kralice 17 6 5 6 38: 36 23 (-1)
  8. Medlov 17 6 4 7 29: 31 22 (-5)
  9. Litovel 17 7 1 9 25: 31 22 (-5)
10. Hněvotín 17 6 3 8 33: 27 21 (-6)
11. Velké Losiny 17 5 5 7 31: 34 20 (-4)
12. Kojetín-Koval. 17 5 4 8 24: 25 19 (-5)
13. Konice "A" 17 5 4 8 24: 38 19 (-5)
14. Ústí 17 3 7 7 23: 32 16 (-11)
15. Dolany 17 4 4 9 29: 43 16 (-8)
16. Zlaté Hory 17 2 4 11 21: 44 10 (-17)
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Ze sportu - FK Slavoj Kojetín - Kovalovice

Tabulka
Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
FK Kozlovice 8 7 1 0 52: 10 22 (13)
H. Moštěn. "A" 8 7 0 1 57: 13 21 (6)
Kojetín - Kov. 8 6 0 2 53: 13 18 (6)
Troubky 8 4 0 4 42: 34 12 (3)
H. Moštěn "B" 8 3 2 3 28: 25 11 (-4)
Soběchleby 8 3 1 4 35: 33 10 (-2)
Říkovice 8 3 0 5 15: 34 9 (-3)
Křenovice 8 1 0 7 7: 65 3 (-9)
Beňov 8 0 0 8 4: 66 0 (-12)

OKRESNí PŘEBOR MLADŠíCH žáKŮ
Rozpis zápasů - jaro 2014

Datum Den Čas Soupeř D/V
19. 4. So 13:30 H. Moštěnice "A“ D
27 .4. Ne 14:00 Křenovice V
  3. 5. So 13:30 Soběchleby D
11 .5. Ne 16:30 Troubky V
17 .5. So 13:30 volno 
24. 5. So 14:00 Říkovice V
31. 5. So 13:30 H. Moštěnice "B“ D
  7. 6. So 14.00 Kozlovice V
14. 6. So 13:30 Beňov D

OKRESNí PŘEBOR STARŠí DOROST
Tabulka - podzim 2013/14

1.  Kojetín - Kovalovice 7 5 1 1  34:11 16
2. Soběchleby 7 4 3 0  24:13 15
3. Újezdec 7 4 1 2  18:13 13
4. Ústí 7 3 2 2  13:13 11
5. Lověšice 7 3 0 4  11:14   9
6. Bělotín 7 2 2 3  18:16 8
7. Vlkoš 7 2 0 5    8:18  6
8.  Troubky 7 0 1 6        4:321

Rozpis zápasů - jaro 2014
Datum Den Čas Soupeř D/V
19. 4. So 13:30 Bělotín V
27. 4. Ne 15:30 Ústí V
  4. 5. Ne 13:30 Lověšice D
11. 5. Ne 13:30 Soběchleby D
17. 5. So 16:30 Troubky V
25. 5. Ne 13:30 Vlkoš D
31. 5. So 13:30 Újezdec V

Oddíl kopané TJ Slavoj Kojetín. Dorostenci v roce 
1960. Stojící z leva: trenér Bibr, Němeček, Naď,  
Hovorka, Modlitba, Řezníček, Ježek, Janečka, dole 
zleva: Šmida, Hubík, Nesvadba, Bosák, Kotek.

z archívu Jaroslava Kotka z Kojetína

Oddíl kopané TJ Slavoj Kojetín Dorostenci v r. 1958. 
Horní zleva: trenér František Bibr, Hybner, Fík, Chme-
la, Stavinoha, Němeček, Ježek, dole: Kotek, Hromada, 
Nesvadba, Brázdil, Pešek.

Oddíl kopané TJ Slavoj Kojetín. 1. mužstvo dospě-
lých hráčů v roce 1961. Stojící zleva: Hovorka tre-
nér, Puc, Lužný, Krybus, Hošek, Kopřiva, Huťka, 
dole zleva: Kotek, Bosák, Modlitba, Hovorka, Kouřil.  

Oddíl kopané TJ Slavoj Kojetín. Dorostenci v r. 1959, Ko-
jetín-Troubky 5:3, r. 1959. Stojící zleva: Juříček, Bibr, Naď, 
Kotek, Řezníček, Janda, Šťastník, Kucharčík, Šmída, dole: 
Hovorka, Hubík, Krybus, Bosák, Brázdil, Šmída, přespolní? 
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Ze sportu - Kanoistika Kojetín

Historické fotografie

Loděnice - jaro 1947 Loděnice - jaro 1947

Slavnostní průvod 8. července 1945 Slavnostní průvod 8. července 1945

Fotografie zapůjčila ze svého osobního archivu Dolores Holásková (Jüptnerová)
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TJ Sokol Kojetín - odbor Sportu pro všechny

28. 6.  - 6. 7. 2014
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
 Cena: 2.000 Kč

Přihlášky: Lucie Janoušková
telefon: 728 800 904

e-mail: lucka.janous@seznam.cz

6. 7. - 19. 7. 2014
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Cena: 2.600 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

19. 7. - 26. 7. 2014
Tábor Rodiče a děti I.

pro děti ve věku 2 - 7 let
Cena: 3.200 Kč

Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

PRáZDNINY POD STANEM VE VRážNÉM V ROCE 2014
Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

Spolupráce: lektoři CPP ČASPV

26. 7. - 2. 8. 2014
Tábor Rodiče a děti II.

pro děti ve věku 8 - 12 let
Cena: 3.200 Kč

Přihlášky: 
Zuzana Veselá, 

tel.: 608 505 280,
 e-mail: veselazuzana@seznam.cz

nebo na www.vrazne.net

2. 8. - 9. 8. 2014
Rodinné hry 

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

9. 8. - 16. 8. 2014
 Tábor Rodiče a děti III. 

- táborová základna pronajata 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

16. 8. - 23. 8. 2014
 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:
25. 6. - 28. 6. 2014

Stavění tábora
23. 8. - 24. 8. 2014

Bourání tábora
Informace: Broněk Bobiš

telefon: 777 116 443, 
Podrobné informace získáte od vedoucích jednotlivých turnusů.

Vzpomínka
Zemřel nejstarší občan Kojetína

Ve věku 102 let dne  
2. března 2014 odešel tiše 
ke svým předkům a za svo-
ji Josefkou nejstarší občan 
města Kojetína pan Fran-
tišek Smažinka. Rodina, 
přátelé, známí a občané 
Kojetína se s ním rozlouči-
li  v pátek 7. března 2014 
v obřadní síni městského 
hřbitova.

Pan František Smažinka se narodil v Kojetíně 1. led-
na 1912 v rodině, kde pokryvačské řemeslo se dědi-
lo. Také on zůstal tomuto řemeslu věrný a svědomitě 
ho vykonával  až do svých osmdesáti let. Byl známý 

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat MUDr. Richardu Kobzo-
vi. Ujal se mě v situaci, kdy jsem potřebovala odborné 
posouzení před náročnou operací. 
Věnoval mi čas při náročném vyšetření a odborném 
zhodnocení mého komplikovaného zdravotního sta-
vu.
Panu doktorovi z celého srdce děkuji za jeho péči.

Martina Korsitzká, Přerov

svou pracovitostí, odpovědností a důsledností. Ze ško-
ly si odnesl lásku ke knihám, která ho neopustila po 
celý život. S láskou budoval a opatroval svoji knihovnu 
a dokud mu to zdravotní stav dovolil, rád četl.
Za druhé světové války se zapojil do protifašistického 
odboje, byl zatčen a uvězněn.
V manželství s paní Josefkou, se kterou prožili krás-
ných 66 let, vychovali čtyři děti a pomáhali při výchově 
vnoučat a pravnoučat. Ani po její smrti nezůstal sám, 
byl obklopen láskou a péčí svých milých.
Děkujeme panu Františku Smažinkovi za práci, sta-
rostlivost a péči o rodinu a za vše, co pro Kojetín a pro 
společnost vykonal. 

 Čest jeho památce!

Za Komisi pro občanské záležitosti 
Rady Města Kojetín

František Řezáč

Děkujeme obvodní lékařce MUDr. Dagmar Horákové  
a její zdravotní sestře Michaele Toráčové, dále internis-
tovi MUDr. Richardu Kobzovi a jeho zdravotní sestře, 
dále charitní vrchní sestře Ilonce Hnízdilové a všem 
zdravotním sestrám a celému personálu sanitní službě 
SANITAS pana Jury za jejich vždy milý přístup a oběta-
vou péči k naší drahé mamince paní Marii Pompové.

Rodina Pompova 
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OPRAVY A PRODEJ
ŠICíCH STROJŮ VŠECH DRUHŮ

MOŽNO I U VÁS DOMA

PETR DVOŘáK

TELEFON: 603 213 856

Inzerce

SEDLÁŘSTVÍ  LIBOR KRČMAŘ
 výroba opasků, vodítek a obojků 
 opravy  výroba na zakázku 

Zhotovím vše podle přání zákazníka!
Telefon: 735 563 686

e-mail: Country3@seznam.cz
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Blahopřání

Dne 29. března 2014 by se dožil 65 roků
 můj manžel a náš tatínek, 

pan Ladislav Konečný
Dne 23. července 2014 uplyne pět smutných let, co nás navždy opustil.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Marian a dcera Kamila.

V pátek 4. dubna 2014 uplyne 55 let ode dne, 
kdy si řekli své ano 

Anička a Stanislav Krčmařovi
Do dalších společných let hodně štěstí, zdraví a lásky 

přejí synové Stanislav, Jaromír a Libor Krčmařovi.

Vzpomínka

Vítání občánků
V sobotu 8. března 2014 byly slavnostně přivítány 

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Jan Trefil Josef Jura Sabina Demeterová

Dne 18. dubna 2014 se dožívá 90 let 
naše maminka, babička, prababička a praprababička 

paní Květoslava Uhýrková
Tímto jí chceme popřát pevné zdraví, štěstí a lásku.

Všechno nejlepší přejí Květa, Jana, Zdenek a Laďa s rodinami.

Foto: J. VečeřováBlahopřejeme! 

Dne 30. dubna 2014 se dožije významného jubilea 

paní Jana Šušlíková
Do dalších let přejeme hodně zdraví, životního elánu a radosti.

Přejí sousedi a ostatní blízcí. 

Ondřej Drábek


