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Polovina měsíce března patří v našem městě amatérské-
mu divadlu. Ve dnech od 16. do 20. března 2016 se bude 
konat již 24. ročník Přehlídky amatérských divadelních 
souborů Divadelní Kojetín 2016. Vyhlašovatelem a pořa-
datelem je Městské kulturní středisko a Město Kojetín za 
podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje.
Jedná se o krajskou postupovou přehlídku, kdy vítěz 
přehlídky postoupí na Celostátní přehlídku činoherního 
a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně, která ote-
vírá možnost souborům představit se na nejprestižnější 
přehlídce nejlepších ochotníků Jiráskův Hronov.
Na kojetínských prknech se letos představí celkem dva-
náct divadel a divadelních spolků, které odehrají celkem 
čtrnáct představení. Z toho devět souborů bude soutěžit 
o nominaci a postup na celostátní přehlídku. O tom, kte-
ré soubory v Kojetíně uspějí, rozhodne odborná poro-
ta. Letos tento nelehký úkol čeká na Vladimíra Fekara 
(dramaturg Městského divadla Zlín), Petru Kohutovou 
(dramaturg Divadla D3 Karlovy Vary a Karlovarského 
městského divadla, lektor režijní školy SČDO) a Ladi-
slava Vrchovského (český novinář, divadelní publicista 
a kritik z Ostravy).
V letošním roce se v Kojetíně představí ochotníci ze 
všech koutů naší republiky, především z Moravy. Pro-
gram festivalu nabízí hlavně komediální žánr (domácí 
Hanácká scéna MěKS Kojetín, Lidové divadlo při MIKS 
Krnov, Divadlo Dostavník Přerov, Blud v Tyátru Blu-
dov, K.V.A.S. Karviná, Divadlo Haná Vyškov), který je 
vždy i diváky vítaný. Ale vaší pozornosti by neměla ujít 
ani díla dramatičtějšího rázu, jako thriller Divadelního 
spolku Kroměříž, drama Divadelního souboru ASpol Brno 
nebo divadelní hra o mezilidských vztazích Divadelního 
sdružení Horních Počernic - Praha 9. Našim nejmenším 
dětem zahraje pohádku Divadlo Koráb z Brna, starší děti 
a studenti gymnázia navštíví v rámci festivalu Divadel-
ní cestopis z dílny Divadélka pro školy Hradec Králové 
a nejstarší studenty určitě potěší poetický příběh Růže 
pro Algernon Divadla Tramtarie Olomouc.
Festival bude slavnostně zahájen ve středu 16. března 
2016 velmi netradičně, protože se poprvé na kojetín-
ských prknech představí dětský dramatický kroužek "Mi-
moni" se scénkou Šílení puberťáci, která je sondou do 
dnešních mezilidských vztahů, kdy veškeré osoby i je-
jich osudy jsou smyšlené. Děti si scénku samy vymyslely 

a režijně je koordinují Jakub Šírek a Milan Zahradník 
z Městského kulturního střediska Kojetín. Výsledky pře-
hlídky budou vyhlášeny v neděli 20. března 2016.
Součástí programu kromě divadelních představení jsou 
i doprovodné akce. V prvé řadě to jsou veřejné besedy 
s lektorským sborem po každém představení, které jsou 
přístupné i divákům, aby si i oni rozšířili své divadelní 
obzory. Ochotníky tradičně chlebem, solí a slivovicí, při-
vítají naši mladí Hanáci v krásných krojích. Společensky 
vyžít, posedět a poklábosit si můžou diváci i ve vestibulu 
Sokolovny, kde naleznou divadelní občerstvení, progra-
my, plakáty i fotografie z předešlých ročníků. Letos s pří-
jemnou výstavou fotografií a pohlednic s názvem Hanáci 
z pohledu malířky Marie Gardavské kdysi a dnes. Pá-
teční večer 18. března nám zpříjemní akustický koncert 
zpěváka a kytaristy Janka Tabary z Kojetína.
Na místě samém budou řádit se svým typickým humo-
rem oplývající reportéři přehlídkového časopisu Divadel-
ní Koječák. Nebudou chybět pravidelné rubriky jako jsou 
recenze divadelních her, rozhovory, ankety, frky, fotogra-
fie a další "snůšky mystifikací".
Přeji letošnímu Divadelnímu Kojetínu vynikající divadelní 
kusy a vysokou diváckou podporu. Vždyť divadlo se hra-
je především pro vás, diváky. Herci nás určitě nezklamou 
a podají skvělé výkony a porota bude mít těžké rozho-
dování
Ať tedy opět Kojetín žije divadlem!

Hana Svačinová
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém zasedání konaném dne 17. února 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření  
č. 3/2016, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši 399,50 tis. Kč
nové výdaje ve výši 399,50 tis. Kč,
- nesouhlasila s prodejem části 
pozemku p. č. 204/1, ostatní plocha 
- ostatní komunikace o výměře cca 
70m2, ve vlastnictví Města Kojetína 
a předloží ZM 3/2016,
- schválila ukončení nájmu prostor 
sloužících k podnikání v budově 
Kovalovice 62 dohodou s nájem-
cem k 31. 3. 2016,
- schválila podnájem části po-
zemku parc. č. 372/11, sportoviště 
a rekreační plocha, v k.ú. Kojetín, 
o výměře cca 1 m2, Karolíně Her-
mannové za účelem umístění stán-
ku na cukrovou vatu a popcorn,
- schválila zveřejnění zámě-

ru pachtu části pozemku parc. 
č. 204/1, ostatní plocha, v k.ú. Ko-
jetín, na ulici Sladovní, o výměře 
cca 91 m2, za podmínek pachtu na 
dobu neurčitou, výši pachtovného 
minimálně 0,85 Kč/m2/rok, za úče-
lem využití jako zahrádka pro pěs-
tování zeleniny a květin,
- schválila zveřejnění záměru ze-
mědělského pachtu pozemku parc. 
č. 2143, ostatní plocha, o výměře 
669 m2, a parc. č. 2220, orná půda, 
o výměře 5205 m2, v k.ú. Křenovice 
u Kojetína, za účelem zemědělské-
ho obhospodařování, za podmínek 
pachtu na dobu neurčitou, s výpo-
vědní dobou 1 rok, výši pachtovné-
ho min. 8.106 Kč/ha/rok,
- schválila uzavření Smlouvy 
o výpůjčce mezi ČR – Minister-
stvem dopravy, jako půjčitelem 

a Městem Kojetín, jako vypůjčite-
lem, kdy předmětem výpůjčky je 
mobilní dětské dopravní hřiště,
- schválila předložené plány čin-
ností komisí rady města na rok 
2016: Komise pro komunitní plá-
nování, Komise pro otázky bydlení, 
Komise životního prostředí a země-
dělství, Školské komise,
- vzala na vědomí zprávu o vyřizo-
vání stížností a petic za rok 2015,
- souhlasila s místem, termínem 
a dobou pro podání žádostí o při-
jetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Kojetín pro školní 
rok 2016/2017: čtvrtek, 24. 3. 2016, 
10.00 - 15.00 hodin v budově MŠ 
Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín.
- jmenovala Luďka Fíka kroniká-
řem města Kojetína.        

 Jiří Šírek

Deratizace města 
Kojetína a místních 
částí v roce 2016
Město Kojetín bude provádět běž-
nou ochrannou deratizaci v těchto 
termínech:
Jarní: od 15. do 31. března 2016,
Podzimní: od 1. do 31. října 2016.
Vyzýváme vás, abyste zajistili běž-
nou ochranou deratizaci ve smyslu 
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 Olo-
mouc, J. Glazarové č. 9 e, 779 00 
Olomouc, tel. 585 418 391, mobil: 
603 400 300, e-mail: servis3xd@
seznam.cz.
Doporučujeme vám tuto firmu kon-
taktovat a dohodnout se na pro-
vedení deratizace ve stejných ter-

mínech, a to 
vzhledem k co 
největší úspěš-
nosti ochranné 
deratizace na-
šeho města.

Eliška Izsová
Město Kojetín

Starosta města Kojetína 
zve na

 11. zasedání 
Zastupitelstva 

Města Kojetína, 
které se uskuteční 

v úterý 29. března 2016 
od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího 
a informačního centra,

 Masarykovo náměstí 8, 
Kojetín.

Jiří Šírek
starosta města

Ve zkratce
 Po jednání s ředitelem Zdravot-
nické záchranné služby Olomoucké-
ho kraje Petrem Hubáčkem a jeho 
návrhem, který má podporu vedení 
Olomouckého kraje, začínáme dělat 
vše pro to, aby se v Kojetíně zaved-
lo stanoviště záchranné služby. Šlo 
by o 24 hodinovou službu zajištěnou 
posádkou a vozem, která by měla 
zázemí a stanoviště na poliklinice  
a byla by k dispozici Kojetínu a okol-
ním obcím. Držme této myšlence 
palce! Jen v loňském roce zasaho-

vala záchranka Olomouckého kraje 
na Kojetínsku 622 krát!
 Město má nového kronikáře. Po 
Františku Řezáčovi se této funkce 
ujme Luděk Fík, kterého jmenovala 
kronikářem rada města. Panu Řezá-
čovi děkuji za 26 let zápisů v měst-
ské kronice a panu Fíkovi přeji jen 
samé dobré zprávy v zápisech.
 Díky dobré spolupráci s Besipem 
schválila rada města smlouvu o bez-
platné výpůjčce mobilního dětského 
hřiště pro naše město. Našim žákům 

tak  bude k dispozici dopravní dět-
ské hřiště s možností instalace na 
libovolném prostoru.
 Příchod jara oznamuje mimo jiné 
také kojetínská přehlídka amatér-
ských divadel, která proběhne od 
16. do 20. března a ukončí tak zim-
ní čas. Pouhý pohled na nabídku 
představení říká, že by si měli diváci  
z čeho vybrat a tak i já vás všech-
ny zvu do kojetínské sokolovny na 
divadlo. Pěkný konec zimy a krásné 
jaro!                                        Jiří Šírek

Informace pro občany
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Informace pro občany
Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího 
násilí má číslo 116 006
...pracuje nonstop, je bezplatná 
a poskytuje diskrétně odborné 
rady.  

Na telefonní linku 116 006 se může 
obrátit každý, kdo se cítí být obětí 
trestného činu, a to bez ohledu na 
to, zda trestný čin byl nebo nebyl 
oznámen. Volat mohou oběti růz-
ných forem násilí včetně násilí do-
mácího. Pomoc na lince je určena 
i obětem nedbalostních trestných 
činů, např. dopravních nehod. Linka 
poskytuje okamžitou pomoc, rady 
a informace ženám, mužům i dě-

tem. Volat mohou lidé i při pouhém 
podezření, že jsou obětí některé 
z forem domácího násilí, ať už fy-
zického, psychického, ekonomické-
ho či sociálního, stalkingu, nebez-
pečných výhružek a podobného 
trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat po-
zůstalí po obětech úmyslných 
i nedbalostních trestných činů, kte-
rým linka zprostředkuje rychlou 
a nadstandardní pomoc Bílého kru-
hu bezpečí, nebo nejblíže situova-
né kvalitní služby. Linka poskytuje 
pomoc také svědkům trestných 
činů, kteří byli událostí traumati-
zováni, potřebují psychickou pod-
poru a informace o svých právech 
a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpe-

čí věnuje výraznou 
pozornost preven-
ci kriminality a na 
linku mohou zavo-
lat i lidé, kteří se 
odůvodněně obá-
vají, že se mohou 
stát obětí trestné-
ho činu a svou si-
tuaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je 
realizován díky finanční podpoře 
Nadace Open Society Fund Praha 
a programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fon-
dů.

Více informací naleznete 
na webových stránkách 
www.linka-pomoci.cz.

Miroslav Fehér, manažer projektu

Harmonogram svozu 
bio nádob v roce 2016 
Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že sběr bio-
logicky rozložitelného odpadu 
(v hnědých nádobách), bude 
s ohledem na teplé počasí zahájen 
již v pondělí dne 29. února 2016. 
Dále bude svoz pokračovat až do 
konce měsíce listopadu v každém 
lichém týdnu.
Systém svozu směsného komunál-
ního odpadu zůstává nezměněn 
(čtrnácti denní svoz zejména v su-
dém týdnu).

Eliška Izsová 
Město Kojetín

Harmonogram svozu bio nádob
den místo svozu (ulice, náměstí, místní část)
pondělí Kovalovice, Popůvky

úterý

Svatopluka Čecha, Komenského náměstí, Masarykovo 
náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Růžová, Pořadí, náměstí 
Míru, Palackého, Tržní náměstí, Zahradní, Podvalí (rozdvojení 
u Přerovské), Přerovská, Závodí, Mlýnská, Polní (mezi 
Sladovní a Jana Peštuky), Sladovní (mezi Vyškovskou 
a Družstevní), náměstí Svobody, Tvorovská, Stanislava 
Masara, Bří. Šmejdovců, Stružní, Padlých hrdinů, sídliště Sever

středa
Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí 
Republiky, 6. května, Nádražní (mezi Kuzníkovou a nádražím), 
Havlíčkova, Kuzníkova, sídliště Jih

čtvrtek

Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká, Husova, 
Příční, Polní (mezi Sladovní a Olomouckou), Sadová, Sladovní 
(mezi Polní a Olomouckou), Nádražní (mezi Kuzníkovou 
a Kroměřížskou), Rumunská, Dvořákova, Chytilova, Čsl. legií, 
Jiráskova, Marie Gardavské, Dudíkova

NABÍDKA

Město Kojetín nabízí k pronájmu
parkovací místa č. 1, 12, 15, 20, 22 a 27 

 v garážovém stání domu  č.p. 1309 
v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město (bývalá sladovna)

za podmínek nájmu:
1. Jedno parkovací místo lze využít pro jedno motorové vozidlo 

v provozuschopném stavu,
2. 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 ,,Neotvírat – garážové stání“ 
v termínu do 21.03.2016 na Městský úřad Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, Kojetín. Na nabídky doručené 
po tomto termínu nebude brán zřetel. 

Obálky budou otevřeny na jednání RM.
Bližší informace získají zájemci 

 na finančním odboru Městského úřadu Kojetín, tel. 581 277 455. 

Finanční úřad pro Olomoucký 
kraj, Územní pracoviště 

v Přerově oznamuje všem 
daňovým subjektům a občanům,

že ve dnech
21. března a 23. března 2016

v době od 8 do 16 hodin 
bude pracovníky ÚzP v Přerově 

zabezpečen 
výběr daňových přiznání 

k daním z příjmů 
v prostorách radnice Města 
Kojetín - zasedací místnost 

v přízemí. 
Formuláře daňových přiznání 

budou k dispozici.

Jiří Šírek
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Podoba praporu města 
má 20 let
Je tomu již dvacet let, kdy Město 
Kojetín v průběhu roku 1996 řešilo 
návrhy na podobu praporu města 
a první, který dost odpovídá jeho 
dnešní podobě, vytvořila pod dohle-
dem (ve spolupráci) s Dr. Lapáčkem 

Informace pro občany

Jeden z návrhů podoby praporu 
města Kojetín od grafika 

Roberta Keprta

Oznámení předsedy sněmovny 
Miloše Zemana starostovi 

Karlu Wernerovi 
o udělení praporu z 1.12.1997

z okresního archivu v Přerově Pavla 
Holubová.
Rada města pak chtěla zpracovat 
více variant a zadala tuto záležitost 
brněnskému grafikovi Mgr. Rober-
tu Keprtovi. Ten zpracoval několik 
návrhů, z nichž byla 18. 2.1997 na 
zasedání zastupitelstva schválena 
současná verze.
V březnu 1997 byla zaslána Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR 
žádost o schválení praporu města 
a Rozhodnutím sněmovny č. 41 byl 
dne 17.10.1997 prapor udělen.
Slavnostní udělení pak proběhlo 
1.12.1997 tehdejším předsedou PS 
PČR Milošem Zemanem.
Popis praporu: List tvoří tři vodorov-
né pruhy – modrý, červený a modrý. 
Červený pruh kosmo a šikmo žlutě 
mřížovaný. Poměr šířky k délce lis-
tu je 2:3.                            Jiří Šírek

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016
V sobotu 16. dubna 2016 se usku-
teční třetí ročník úspěšné úklidové 
akce, kterou z loňských dvou let 
známe pod názvem Ukliďme Čes-
ko. Cílem pro rok 2016 je nejen 
zapojit mnohem více dobrovolníků 
a uklidit ještě více černých skládek, 
ale i rozšířit povědomí o této akci 
mezi širokou veřejnost a vyvolat ce-
lospolečenskou diskusi k problema-
tice černých skládek a nepořádku 
kolem nás.

Protože nám není lhostejné životní 
prostředí v našem okolí, připojilo se 
i Město Kojetín do akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko 2016.
Žádáme proto veřejnost (jednotliv-
ce, organizace), aby tuto akci pod-
pořila. Pro zapojení se do akce, 
kterou bude pořádat Město Kojetín 
v uvedený den, je třeba se přihlásit.
Kontaktujte, prosím, pracovnici od-
boru výstavby, životního prostředí 
a dopravy Elišku Izsovou, buď-

to osobně v kanceláři dv. č. 207 
(II. podlaží), telefonicky 581 277 
471 nebo mailem e.izsova@radni-
ce.kojetin.cz 
Přidejte se i vy a staňte se tak sou-
částí akce, která má smysl! Uvítá-
me vaše nápady a náměty a hlavně 
se na vás těšíme, protože věříme, 
že společnými silami uklidíme mís-
ta, která máme rádi. 

Eliška Izsová, odbor VŽPD

Zprávy z Mikroregionu Střední Haná
Opravená zvonice 
v Oplocanech

Možná jste si při projíždění obcí 
Oplocany všimli nově opravené 
zvonice, stojící u silnice na Tova-
čov. Jde o zvonici svatého Floriá-
na, pocházející z druhé poloviny 
18. století. Je stavbou ve stylu ves-
nické lidové architektury a zvon, 
který nesla, byl zrekvírován v době 
první světové války.
Poslední oprava proběhla v roce 
1921 a do současné, velmi pěkné 
podoby byla upravena v loňském 
roce nákladem obce Oplocany. 
Dodavatelem byla kojetínská firma 
Technis Kojetín, spol. s r. o.
Ve věžičce se našly písemnosti 

z roku 1921, ve kterých se mimo 
jiné píše:
„Národ náš český dosáhl po 300 
leté porobě svobody neocenitelnou 
zásluhou moudrého pana nynější-
ho presidenta naší Českosloven-
ské republiky Tomáše G. Masaryka. 
Doufejme, že za vůdcovství jeho 
dospěje k nejvyšší metě dokona-
losti a náš nový stát bude mezi nej-
prvnějšími v Evropě. Máme mnoho 
nepřátel zahraničních. Jen více 
svornosti potřebuje náš národ. Dra-
hota po válce světové panuje dosud 
– 1 kilo hovězího masa 20 Korun, 
1 kilo másla 40 Korun, kráva stála 
10000 až 15000 Korun, pěkný kůň 
18000 až 25000 Korun. Za šaty pro 
pána ze slušnější látky 1300 – 1500 
Korun. Drahota nás ničí! Doufejme, 

že všeho do času! Važme si své 
samostatnosti a hleďme pílí a pra-
covitostí a mravností velebiti naši 
obec a stát, naši Československou 
republiku. Zdar! V Oplocanech dne 
23. května 1921. Řezáč Ferdinand, 
starosta.“

Jiří Šírek
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Došlo do redakce
Svátek zamilovaných 
věnovaný opuštěným 
pejskům
V sobotu 6. a 13. února 2016 SDH 
Popůvky uskutečnil první dobro-
činnou akci, sbírku pro čtyřnohé 
mazlíčky. Cílem bylo pomoci pro-
střednictvím veřejné sbírky opuš-
těným pejskům v Městském útulku 
pro psy Čápka v Kroměříži. Termín 
sbírky byl symbolicky vybrán ke Dni 
svatého Valentýna.
První den sbírky byl sice, co se týče 
účasti, slabší, ale o to zajímavější. 
Překvapila nás jedna mladá naděj-
ná studentka mediální komunikace 

z MU v Brně. Z internetu se dozvě-
děla o naší akci a přijela nás pod-
pořit nejen věcným darem, ale i pro-
pagací naší sbírky prostřednictvím 
reportáže. Za toto milé překvapení 
jí touto cestou děkujeme.
Druhé sobotní odpoledne bylo již 
na účast bohatší. Všechny věcné 
dary v podobě různých psích pa-
mlsků, psí kosmetiky a dalšího pro 
útulek potřebného vybavení jsme 
jeli předat v pondělí 15. února 2016. 
Naši „expedici“ přivítali opuštění 
pejsci a psí pečovatelka, které jsme 
dary předali. Kromě prohlídky útul-
ku nás všechny zajímala především 
činnost útulku a možnosti pomáha-
jících dobrovolníků. V neposlední 
řadě především osudy opuštěných 
pejsků, kteří se do útulku dostali 
a pak i ty šťastnější osudy, kdy si 
s pomocí kroměřížského útulku pej-
sci našli nového majitele. 
Domů jsme odjížděli s příslibem 
další pomoci, ať již opět od skupiny 
nebo od jednotlivců. Všichni jsme 
byli spokojeni, že jsme mohli udělat 
opuštěným pejskům radost. 
Závěrem bychom rádi poděkovali 

vám všem, kteří jste si našli chvil-
ku a zúčastnili se naší sbírky. Bez 
vašich darů by se tato sbírka nikdy 
nemohla uskutečnit.
Děkujeme!

Za SDH Popůvky
Lucie Skácelíková 

a Adéla Šimková

Sauna 

Uhlídat zdraví a dobrou imunitu na-
šich nejmenších, to je občas velký 
oříšek. Pro mnoho dětí je nástup 
do mateřské školy chvílí, kdy za-
čnou mít rýmu, kašel nebo zánět 
ucha, na denním pořádku. A právě 
těmto nepříjemným onemocněním 
se snaží předejít v Mateřské škole 
Kojetín, kdy v průběhu zimy dva-
krát týdně k nám vodí ve dvou sku-
pinách děti na rehabilitační cvičení 
a saunu. Naše spolupráce je letitá 

a osvědčená, již od roku 2002.
Doslova kouzlo dokáže se zdra-
vím dětí udělat otužování, cvičení 
a saunování. Všechny tyto aktivi-
ty jsou pro děti předškolního věku 
více než vhodné.
Saunování probíhá ve finském sty-
lu. Naši nejmenší absolvují deseti-
minutový pobyt v sauně, poté ná-
sleduje vlažná až chladnější sprcha 
a desetiminutový odpočinek. Poté 
vše ještě dvakrát opakujeme.
Ve druhé části děti absolvují cvi-
čební program, který je  na každou 
hodinu pečlivě připraven. Cílem na-

šich fyzioterapeutů je zlepšení mo-
toriky, posílení svalů a tělesné zdat-
nosti u dětí za pomocí her, míčů 
nebo balančních pomůcek.
Jsme moc rádi, že aktivita a ná-
pad paní ředitelky z Mateřské ško-
ly Kojetín vodit své předškoláčky 
k nám je zúročen větší odolností 
dětí k nemocem a větší pohybo-
vou šikovností dětí. Pak se již ne-
bojí například studené vody nebo 
umí předvést krásný kotoul. Radost 
v dětských očích, když k nám při-
jdou, je naší odměnou.

RHB

DIVADLO ŽIJE! AnEb nEsEďtE DOmA - POJďtE DO DIVADLA!

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

Středa 23. března 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
KOČOVNÉ DIVADLO AD HOC J. Duchek: S úSMěVEM NEPILOtA

Dumavě filozoficky komponovaný večer složený z vědeckých pojednávání,
originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů...

Nejúspěšnější amatérské divadlo současnosti...Vstup: 70 Kč
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Anketa
S blížícími se nejvýznamnějšími katolickými svátky v roce jsme oslovili 
studenty a položili jim následující otázky, týkající se právě Velikonoc.

1) Slavíte Velikonoce?
2) Pokud ano, jaké tradice dodržujete?

3) Máte rádi Velikonoce? Proč?
4) Preferujete způsob, jakým se slaví Velikonoce v jiných zemích?

Eliška (16)
1) Ano.
2) Chodíme do 
kostela, bar-
víme vajíčka 
a pečeme můj 
oblíbený ma-
zanec.
3) Mám, pro-

tože se setkávám se vzdálenými 
příbuznými, a toho jídla!
4) Ne, líbí se mi, jakým způsobem 
se Velikonoce slaví u nás.

Martina (18)
1) Velikonoce 
slavíme s ro-
dinou tím, že 
vyjedeme na 
výlet a tradič-
ně jezdíme do 
zoo.
2) Tradice jen 

ty, že nás táta vymrská, jelikož jsme 
doma tři holky a nabarvíme nějaké 
to vajíčko, jinak nic moc.
3) Velikonoce moc ráda nemám.
4) To, jak slaví Velikonoce jinde, 
moc nepreferuji. Vyhovují mi naše 
české Velikonoce.

Lukáš (19)
1) Ano.
2) Chodíme 
omladit slečny, 
pleteme po-
mlázku a pije-
me.
3) Celkem jo, 
je to jediný den 
v roce, kdy 

muži mohou ženám přispět ke krá-
se a omlazení a jim to nijak nevadí, 
naopak se smějí.
4) Nevím, jak se slaví Velikonoce 
jinde.

Petr (16)
1) Slavím Veli-
konoce.
2) Chodím ko-
ledovat.
3) Určitě (ne-
jen kvůli slad-
kostem), ale 
většinou díky 
tomu vídám 

spoustu příbuzných.
4) Líbí se mi například hledání vají-
ček, jako to mají v Anglii nebo Ame-
rice. Také bych to preferoval.

Honza (18)
1) Velikono-
ce jsem sla-
vil jako malý 
a teprve před 
pár lety jsem 
je zase začal 
slavit.
2) Omlazuji 
slečny, dámy 

a paní vrbovým proutkem.
3) Mám, z důvodu výše.
4) O slavení Velikonoc v jiných ze-
mích nemám ani ponětí, navzdory 
tomu, že je to maturitní téma hned 
ve dvou předmětech mé školní 
maturity.

Plesová sezóna 2016
7. ročník

PLEs RUDÝCH KOŇŮ
sobota 12. března 2016, Sokolovna Kojetín

Hraje kapela Elixír

Vstupné: 79 Kč, s místenkou 99 Kč.
Předprodej: VIC Kojetín

*** Závěr plesové sezóny v červeném ***
Pro všechny v červeném zelená za 15 Kč
Kdo přijde s jakýmkoliv červeným doplňkem
(šaty, kravata, lodičky, ponožky, podvazky, ...

...zkrátka s čímkoliv červeným) může pít po celý večer zelenou za 15 Kč

Program: karaoke, módní přehlídka návrhářky Sandry Švédové,
tombola 5 Kč, fotograf, míchané nápoje a další poznáte na místě...;)

Rudy Koně... HRR na ně!

Ptaly se
Valentýna Skácelová

a Kristýna Suchyňová
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 3. díl
taneční orchestr 
Studio Jazz
rok 1946
Hrával na oblíbených odpoled-
ních čajích v sále MD, později 
OB, dnes VIC v Kojetíně.
Vedoucí: Zdeněk „Bob“ Zvěřina.

Únor 1946, nahoře zleva: Ota 
Vaculík (bicí), „Šamil“ Chyba 
a Vladimír Valeš (trumpety), Josef 
Bernovský (harmonika), dole zleva: 
Alena Chadimová (klavír), Jan Hejt-
man (kytara), Jan Zatloukal (hous-
le), Zdeněk Zvěřina (alt-saxofon) 
a Evžen Olšanský (tenor-saxofon).

 Září 1946, zcela vlevo: Josef 
Halata (klavír), nahoře: Ota Va-
culík (bicí), Boh. Němec (kytara), 
uprostřed: Jan Zatloukal (trom-
bon), Vlad. Valeš, Vlad. Melichárek 
a Roman Šustek (trumpety), vpře-
du zleva: Ladislav Pospíšil a Leo 
Horák (housle), Zdeněk Zvěřina 
(soprán-saxofon), Miroslav Vašíček 
(tenor-saxofon), Oldřich Kapoun 
(klarinet) a Evžen Olšanský (tenor-
-saxofon).

 Od 1. prosince 1947 byl ustano-
ven varhaníkem a novým ředite-
lem kůru Leopold Jurčík, který zde 
vystřídal předchozího varhaníka 
a ředitele kůru Josefa Halatu, půso-
bícího zde již od roku 1925.

Leopold Jurčík se úspěšně uve-
dl hned o následujících Vánocích, 
kdy na kůru poprvé zpíval jím nově 
ustavený chrámový sbor. Tento 
sbor byl později dále rozšiřovaný, 
kdy zpívalo až padesát zpěváků 

a zpěvaček s doprovodem varhan, 
ale také i mimo chrám s doprovo-
dem orchestru Gustava a Josefa 
Voždových, složeného z dechových 
nástrojů, basy a houslí, např. v sále 
Sokolovny v Kojetíně.

Varhaníci a ředitelé kůru chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně
v letech 1947 až 2000
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 3. díl

Ze zápisků kronikáře
Předání 
kronikářské štafety…
Kojetínská historie je prozatím 
zdokumentovaná 783 let od roku 

1233. V novodobé městské kronice 
je život města zapisován kronikáři 
od roku 1928 a dosud se na tom 
podílelo sedm kronikářů. Pan Fran-
tišek Řezáč prováděl zápisy velmi 
erudovaně a poutavě od roku 1989 
až do loňska, 26 ročními záznamy 
překonal co do počtu všechny před-
chozí kolegy. 
První kronikář Karel Štéger byl kro-
nikářem osm roků v letech 1928-
1935 a provedl 22 zápisů za roky 
1914-1935.
Druhý kronikář Max Navrátil zapi-
soval šest roků v letech 1936-1951, 

Třetí kronikář Bohumír Štéger pra-
coval jako kronikář sedm roků v le-
tech 1951-1957.
Čtvrtý kronikář Vratislav Vaněk vedl 
kroniku šest roků v letech 1958-
1963.
Pátý kronikář Otmar Ondra zazna-
menal devět roků v letech 1964-
1972.
Šestý kronikář Vladimír Novotný 
byl kronikářem šestnáct let v letech 
1973-1988.
Sedmý kronikář František Řezáč 
zaznamenal 26 roků v letech 1989-
2014. 

 Ve zmíněném chrámovém sboru 
postupem času zpívalo mnoho zná-
mých, i méně známých osobností 
z Kojetína i blízkého okolí, z nichž 
jen namátkou vybíráme : Leo Horák, 
Zdeněk Chyba, František Kraváček 
st., Jiří Kraváček st., Jiří Kraváček 
ml., Ladislav Gardavský, Vladimír 
Gamba, Miroslav Sedlák, Josef No-
vák, Marie Oulehlová, Ludmila Her-
manová, Květoslava Němečková,  
Jiřina Klučková, Milada Kudinková, 
Marie Pasmínková, Věra Pasmín-
ková, Ludmila Přidalová, Květosla-
va Horáková, Marie Manďáková, 
Marie Smažinková, paní Bartoško-
vá a jiní.

Již v roce 1948 byla chrámovým 
sborem nacvičena i vánoční mše 
"Hej mistře" Jana Jakuba Ryby 
a mnoho dalších, tradičních du-
chovních skladeb. Později provede-
ní vánoční mše řídil Milan Juřena, 
kapelník místní dechovky, jejíž čle-
nové se produkce zúčastňovali. Na 
housle zde hrával Leo Horák a po 
něm Rudolf Svoboda.

 Za působení Leopolda Jurčíka 
byly firmou Rieger Krnov postaveny 
nové, třímanuálové varhany, finan-
cované především sbírkami. Po-
zvání na vyzkoušení těchto nových 
varhan přijal i známý varhaník Ota 
Čermák, který se netajil uznáním 
jejich kvality.
Leopold Jurčík zemřel 4. září 1986 
a jeho nástupcem se stal František 
Navrátil z Měrovic, který byl var-
haníkem v kojetínském kostele od 
roku 1986 do roku 1999, a který za-
stupoval Leopolda Jurčíka i v čase 

jeho vojenské služby, v letech 1953 
až 1954.
Již v těchto letech vedl malý pěvec-
ký sbor, který doprovázel smuteční 
obřady v Kojetíně i okolí.

 Pěvecký sbor Františka Navráti-
la v letech 1953 až 1954.
Zleva: paní Horáková, Klučková, 
pan Navrátil, paní Navrátilová, pan 
Macenauer, paní Němečková.

V září 1999 byl jmenován novým 
ředitelem kůru a varhaníkem Mar-
tin Kočička.
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Kojetínské letokruhy 
… některé události z kronik a pa-
mětí roků končících šestkou:

 V roce 1556 vydal Vojtěch z Pern-
štejna a na Tovačově artikule na 
šenk vína a vaření piva kojetínským 
měšťanům (460 let).
V roce 1566 bylo v Kojetíně 301 
usedlých, počítá-li se, že rodinu 
usedlého tvořilo průměrně šest čle-
nů, lze učinit odhad, že ve městě 
žilo 1800 obyvatel, mimo jiné dva-
náct rybářů, osmnáct řezníků, de-
set sládků … (450 let).
 V roce 1696 v Kojetíně působil 
kantor Urban Wrabetz (320 let).
 V roce 1716 se narodil Tomáš 
Kuzník, varhaník, učitel a básník 
staré Hané (300 let).
 V roce 1726 byl Kojetín prodán praž-
ským arcibiskupem Ferdinandem 
z Khünburku za 200 tisíc zlatých 
rýnských Marii Alžbětě, vévodkyni 
ze Šlesviy-Holšteinu (290 let).
 Roku 1746 vyhořely obě věže kos-
tela v Kojetíně, vichřice pak strhla 
i jeho střechu (před 270 lety).
 V roce 1786 zemřel Tomáš Kuz-
ník,  básník staré Hané (230 let),
 Roku 1836 řádila v Kojetíně cho-
lera (180 let).
 Roku 1866 byla svedena bitva 
u Tovačova a znovu zasáhla Ko-
jetín epidemie cholery vypuknuvší 
po prusko-rakouské válce, zemřelo 
132 osob včetně 24 pruských vojá-
ků (150 let).
 18. dubna 1906 vyhořel hostinec 

U Valtrů č. p. 30 v rohu náměstí na-
proti radnice (110 let),
 V roce 1936:
- převzal  po Karelu Štégerovi vede-
ní kojetínské městské kroniky druhý 
kronikář Max Navrátil,
- v dubnu uspořádala Sokolská 
župa hanácká IX. divadelní školu 
v Kojetíně, konala se v místní soko-
lovně a součástí byla i divadelní vý-
stavka a také divadelní představení 
Lidé na kře,
- u Kojetínského mlýna bylo posta-
veno silo na 1.700 tun obilí,
- divadelní spolek Hanácká beseda 
vystoupil na Středomoravské zem-
ské výstavě v Přerově,
- na náměstí vedle radnice byla 
zkolaudována mechanická dílna 
Emila Fíka,
- kojetínská městská rada vyvěsila 
pamětní desku Tomáši Kuzníkovi 
s nápisem Me sme me, Hanáci na 
budově chlapecké školy (80 let).
 V roce 1946:
- se konalo v Kojetíně na Hrázi vel-
ké cvičení velitelů hasičských sbo-
rů tehdejšího kojetínského okresu 
a na sokolské zahradě v Kojetíně 
se konala Hanácká póť, kde spolek 
Hanácká beseda provedl předsta-
vení „Stínání berana“,
- v říjnu byla odhalena druhá socha 
T. G. Masaryka (70 let).
 V roce 1956 se DS Hanácká scé-
na RK ROH Severomoravských 
mlýnů zúčastnila přehlídky Jiráskův 
Hronov  s hrou Děti slunce v režii 
Františka Hájka obsadila  3. místo,
- od téhož roku je v Kojetíně trvalá 

požární služba,
 V červenci 1956 byl znovuzpro-
vozněn opravený most Dr. Šíleného 
přes Moravu zničený na konci války 
německými vojsky (60 let).
 V roce 1966 byla zahájena vý-
stavba dalšího bytového domu Sta-
vebního bytového družstva občanů 
v Nové ulici, stavbyvedoucím byl 
důchodce František Hájek (50 let).
 V červnu 1976 se konalo setkání 
mladých hasičů v Kojetíně na hřišti, 
- tentýž měsíc navštívil Kojetín 
během televizního natáčení pořa-
du „Pohledice z Moravy“ zpěvák 
Karel Gott, televizní štáb měl síd-
lo na Okresním domě v Kojetíně 
a natáčelo se s krojovanými Hanač-
kami a Hanáky v okolních obcích 
Křenovice, Lobodice, Polkovice 
a Uhřičice, na Štědrý den mírně 
mrzlo a sněžilo (40 let).
 V roce 1986 se soubor Hanácká 
beseda zúčastnil mezinárodního 
festivalu ve Strážnici (30 let).
 V roce  1996 byla zrekonstruo-
vaná hasičská zbrojnice pro účely 
Hasičskému záchrannému sboru 
okresu Přerov (20 let).
 V roce 2006 byla provedena 
oprava cesty a kanalizace u ná-
draží, v lednu projela kojetínským 
nádražím mimořádně souprava 
Pendolino, na jaře zasáhla Kojetín 
povodeň, v červnu bylo otevřeno 
nově zrekonstruované koupaliště 
s novým tobogánem a skluzavkou, 
byla zahájena stavba úseku Ko-
jetín - Kroměříž západ dálnice D1 
(10 let).                                 Luděk Fík

Jaký byl vývoj počasí v roce 2015
... pokračování z minulého čísla

KVětEN
Na 1. máje bylo nebe zatažené 
s dešťovými přeháňkami. Odpo-

lední teplota kolem 18°C, ranní 
9,5°C. Zatažený a deštivý byl také 
celý začátek května. Přeháňky se 
vyskytovaly hlavně večer a v noci. 
Ranní teploty byly v intervalu 12 

– 17°C, odpolední 21 – 24°C a ve-
černí průměr byl 15°C.
Od 7. května do 15. května bylo po-
lojasno až mírně oblačno, občasný 
deštík a odpolední teploty 24°C. 

Ze zápisků kronikáře
Letos předává kronikářskou štafetu 
a nabyté znalosti František Řezáč 
osmému městskému kronikáři Luď-
ku Fíkovi.
Pracovně se setkali na kojetínské 
radnici se starostou Jiřím Šírkem, 
místostarostou Miloslavem Ouleh-
lou a ředitelkou Městského kultur-
ního střediska Hanou Svačinovou. 
František Řezáč přijal od zástupců 
města poděkování za dosavadní 

kronikářskou práci. Během příjem-
né diskuze se všichni shodli, že 
kronikář je pozorovatelem a zapiso-
vatelem dění, jehož práce bývá po 
dokončení jakoby odložena, otvírá 
se, ceny nabývá a pracuje s ní až 
po mnoha letech další generace 
odborných i amatérských badatelů, 
rodopisců a budoucím spoluobča-
nům připomíná v tu dobu již minu-
lý život v jeho plné zajímavosti. Na 

pozadí zdánlivě stejného životabě-
hu, kdy lidé žijí a baví se svými ra-
dostmi i starostmi, současně budují, 
tvoří a pokračují v krásné nekončící 
řadě lidských osudů. Bude dobré, 
když jako nový kronikář budu moci 
připsat do kroniky v následujících 
letech převážně ty příjemné a zají-
mavé zápisy. 

Luděk Fík
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Tato série dnů byla zakončena 
v neděli 10. května oblačnou oblo-
hou a denní teplotou 24°C.
Ve dnech 11. a 12. května při jar-
ní obloze byly ve dne 24°C. A to již 
přicházejí „ledoví muži, Pankrác, 
Servác a Bonifác“, 12. – 14. květ-
na), po nich nastoupila Žofie, letos 
však vše při letních teplotách 22°C 
– 24°C odpoledne, ranní 12°C 
– 14°C. 
V pátek 15. května bylo slunečno 
a skoro jasno, ve dne 23°C, ráno 
8 – 12°C a večer 20°C. Slunečno 
s teplotou 24°C bylo ještě 16. 5.
Ve dnech 17. - 20. května bylo 
při denních teplotách 23 – 25°C 
oblačno až skoro zataženo. Dne 
20. května přichází večer drobný 
déšť, 21. května zůstává zataženo 
a teplota klesla na 17°C.
Zatažená obloha zůstává také 
v další dny až do 30. května. Toho 
30. odpoledne přichází bouřka, kte-
rá ukončí tuto sérii dnů se zataže-
nou oblohou.
Denní teplota v počátku těchto dnů 
klesla na denních 15°C – 18°C, 
ranní pak byla 12°C a večerní 12°C 
– 14°C.
Závěr měsíce května, nejkrás-
nějšího měsíce roku, byl při 27°C 
ve dne, jasné obloze, 12°C ráno 
a 20°C večer.
Malý souhrn: Průměrná teplota byla 
19,4 °C, dnů s jasnou oblohou bylo 
sedm, se zataženou a oblačnou oblo-
hou bylo dvacet a deštivé byly tři dny.

ČERVEN
První červen 2015 byl skoro jasným 
dnem, odpoledne a večer skoro ob-
lačným. Teplota ve dne 27°C, ráno 
16°C a večer 23 stupně.
Skoro jasné a slunečné počasí vy-
drželo také v dalších červnových 
dnech, vlastně po celou první polo-
vinu června. Odpolední teploty od-
povídaly dění na obloze, z počátku 
se držely do 25°C, ale postupně tep-
loměr stoupal ke 30°C (8.6.) a od 11. 
června překonal třicítku (13. a 14. 
června to byly 34°C).
Zvyšovaly se také ranní a noční 
teploty. Ty ranní se postupně blížily 
k  20°C a noční ukazovaly na "tro-
pickou" noc, při teplotách 24,5°C 
(12.6.) a večerní 31°C (14.6.) a po 
noční bouřce toho dne 21,4°C.
Toto období bylo ukončeno  dvěma 

bouřkami 13. a 14. června, které 
byly doprovázeny přívalovými dešti. 
Od 15. června (po druhou polovinu 
června) bylo počasí proměnlivé. Na 
obloze oblačno až zataženo, občas 
slabé přeháňky. Teplota ve dne do 
22°C, ráno 14°C, večer 15,5°C. Tyto 
proměnlivé dny byly přerušeny 25. 
a 26. června jasným a polojasným 
počasím. Pak následovaly dny deš-
tivé, s teplotou  kolem 25°C.
Měsíc červen skončil při oblačné 
obloze s denní teplotou příjemných 
25°C. Rána byla příjemná při 14°C 
a večery končily procházkovou tep-
lotou 24°C.
Malý souhrn: Dnů slunečných bylo 
jedenáct, deštivých šest, dny se za-
taženou oblohou byly tři, byly dvě 
bouřky a dnů oblačných bylo deset.

ČERVENEC 
První prázdninový měsíc červenec 
začal krásným slunečným počasím, 
které vydrželo až do 7. července. 
Ranní teploty se pohybovaly kolem 
17°C, odpolední pak vystoupaly na 
37°C a večer bylo dokonce 28°C.
Změna přišla 7. července večer, 
když se přihlásila bouřka. Pršelo po 
celý 8. červenec, odpolední teplota 
toho dne klesla na 24°C. Od 8. do 
10. července byla triáda oblačných 
dní, s odpolední teplotou do 23°C. 
V sobotu 13. července bylo sice 
slunečno, další dva dny proměnlivo, 
ale od 16. července nastoupily dny 
s odpolední teplotou nad 30°C 
a noci byly tropické. Dne 19. červen-
ce ve 23.00 hodin bylo 26°C a pak 
přišla bouřka.
Od 20. července nastoupilo obdo-
bí tropických dnů, s ranní teplotou 
22°C, odpolední dokonce 37°C 
(21. 7.), večerní 32°C a noční 
23,5°C. Toto období bylo ukonče-
no 24. 7. dusným dnem, odpoledne 
bylo nejdříve oblačno,  následně 
zataženo a v noci pak přišla bouřka.
Závěr měsíce byl při příjemnýh od-
poledních teplotách do 25°C. Bylo 
proměnlivo, střídaly se dny při jas-
né obloze a dny se zataženou oblo-
hou. Měsíc červenec byl zakončen 
oblačným dnem s ranní teplotou 
13°C, odpoledne 25°C, večer pak 
byly 23°C.
Malý souhrn: Dnů se slunečním svi-
tem bylo deset, deštivých dnů bylo 
osm, větrný byl jeden den a čtyři dny 
byly bouřky.

SRPEN
První triáda letního měsíce srpna 
probíhala při oblačné až zatažené 
obloze, odpolední teplota 28 - 32°C, 
ranní 14 - 18°C a večerní 24 - 26°C.
Od 4. srpna až do 15. srpna bylo 
období s jasnou oblohou, tropickými 
teplotami odpoledne i v noci.
Teplota ráno se zpočátku pohybova-
la do 20°C a od 6. srpna v intervalu 
20 - 22°C. Odpolední pak vystoupa-
la nad 30°C a 10. a 15. srpna to bylo 
dokonce 34,9°C (ve stínu), 10. a 11. 
srpna 39°C (na slunci).
Také večerní teploty dosahovaly 
k hranici 30 - 31°C. Noci byly tropic-
ké s teplotami 22 - 24°C, obloha byla 
polojasná. V noci  z 15. na 16. srpna 
se vyskytla noční bouře a 16. srpna 
již bylo skoro zataženo až zataže-
no, teplota odpoledne ještě vysoká 
31°C a večer bylo 27°C.
Dny triády od 17. do 19. 8. byly při 
zatažené obloze deštivé, odpo-
lední teplota do 24°C, ráno bylo 
16 - 17°C, večer 17°C.
Následovala triáda od 10. do 22. srp-
na jasných až mírně oblačných dní, 
s příjemnými teplotami do 22°C, na 
ni navazovaly dny oblačné, které 
ukončil 25. srpen, kdy ve dne přišly 
přeháňky.
Měsíc srpen byl zakončen dny s jas-
nou a slunečnou oblohou a tropic-
kými nocemi. Odpoledne teploměr 
ukazoval 32°C - 36°C a v noci 22°C 
- 24°C.  
Malý souhrn: Dnů s jasnou oblohou 
bylo osmnáct, dnů s mírně zataže-
nou oblohou, oblačnou a zataženou 
oblohou bylo osm, dnů bouřkových 
a deštivých bylo pět a tropických 
nocí dvanáct.

ZÁŘÍ 
První září, první den nového škol-
ního roku 2015/2016, začal ranní 
teplotou 17°C a jasnou oblohou. Od-
poledne bylo 31°C, večer 25°C. Ale 
již druhý den byla obloha zatažená 
a po celý den mírně pršelo. Odpole-
dní teplota 21°C. 
Oblačno zůstalo na obloze po celou 
první zářijovou dekádu, v noci na 
3. září pršelo a pršelo také 4. září 
ráno. Ranní teploty po celou dekádu 
byly do 12°C, odpolední pulzovaly  
v pásmu 17 – 22°C. Ve dnech 6. a 7. 
září bylo navíc větrno.
Ve druhé zářijové dekádě se střída-
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lo na obloze jasno, skoro oblačno 
až oblačno. Odpolední teploty do 
24°C, ráno 13°C - 7°C a večer 17°C 
– 18°C. V polovině září bylo větrno.
Také v závěru měsíce září se vyskyt-
ly dva větrné dny, 25. a 26. září, kdy 
po celý den bylo zataženo, z oblaků 
vypadávaly dešťové srážky. Denní 
teplota 14,3 – 17°C, ráno 13°C,  ve-
čer teploměr ukazoval 15°C.
Dne 28. září 2015 ráno, ve 4.11 ho-
din, jsme sledovali tzv. „rudý“ měsíc, 
superúplněk, kdy v jedné přímce 
byla Země, Měsíc a Slunce. Došlo 
k zatmění Měsíce a ten se jevil, pro-
tože byl úplněk, o 11% větší a načer-
venal.  Zemská atmosféra lámala do 
zemského stínu načervenalý odstín 
slunečního záření.  
Malý souhrn: Dnů s jasnou a polo-
jasnou oblohou bylo třináct, dnů ob-
lačných a polooblačných jedenáct, 
dny se zataženou oblohou dva, 
mlha a déšt byla po dobu čtyř dnů, 
větrných bylo pět dní a bouřka byla 
v tento měsíc jeden den.

ŘÍJEN
Měsíc říjen začal při jasné obloze na 
ranní teplotě +10°C. Jasná obloha 
vydržela po celý první říjnový den. 
Odpolední teplota vystoupala na 
16,2°C a večer byla +2°C.
Také prvních pět říjnových dnů bylo 
jasno a slunečno s ranními teplotami 
9°C a odpoledními 21°C. Večer tep-
lota neklesla pod 17°C.
Dne 6. října se objevila ranní mlha, 
která se dopoledne postupně rozply-
nula a obloha zůstala mírně zataže-
ná až zatažená a mírně zataženou 
zůstala až do 9. října, s ranními tep-
lotami 9°C, odpoledními 18 – 22°C.
Změna nastala 10. října a ohlásila 
se silným větrem, který přinesl zata-
ženou oblohu a pokles denních tep-
lot na 8,5°C – 6°C. Větrno bylo také 
11. a 12. října, po celý den. 
Druhá říjnová dekáda probíhala při 
zatažené obloze, odpolední tep-

lotě 11°C, ráno bylo 4 - 5°C, večer 
6 - 7°C.
Dny 24. a 25. října byly mlhavé, 
po kterých následovala triáda dnů 
s jasnou oblohou (26. – 28. října), kdy 
denní teplota vystoupala na 18°C.
Závěr měsíce 29. – 30. října byl při 
zatažené obloze, odpolední teplotě 
12°C, ráno teploměr ukazoval 8°C 
a večerní teplota 7°C. Poslední říj-
nový den s ranní mlhou a teplotou 
3°C. Mlha se postupně rozpustila 
a odpoledne již prosvítalo slunce. 
Teplota odpoledne 14°C, večer 7°C.
Malý souhrn: Dnů s jasnou oblohou 
bylo šest, se zataženou sedmnáct, 
mlhy se vyskytly v sedmi dnech, 
deštivé dny byly tři a stejně tak i vě-
trné dny byly tři.
                  
LIStOPAD 
První listopad 2015 byl jasným 
dnem, s odpolední teplotou 10°C, 
ráno bylo 0°C. Také do 4. listopadu 
bylo na obloze jasno, teplota ráno 
mírně pod nulou do -4°C, večer uka-
zoval teploměr nad nulou 2,8°C.
Změna přišla 5. listopadu a přinesla 
ranní mlhy, které se postupně roz-
pustily a projasnilo se. Ráno bylo 
mírně nad nulou (2°C), odpoledne 
11°C, na slunci 18°C, večer 5°C.
Od 9. listopadu nastoupilo obdo-
bí dnů se zataženou oblohou, bylo 
deštivo, odpoledne 13 – 16°C, ráno 
kolem 10°C a večer 8°C. Jen 14. lis-
topadu bylo ráno jasno a potom ob-
lačno s teplotou 10°C.
Ve druhé polovině listopadu nastou-
pily pošmourné dny při zatažené ob-
loze,  nastaly dny větrné s nočními 
přeháňkami. Do 20. listopadu odpo-
lední teploty do 15°C, od 20. listo-
padu odpolední teploty 14°C -16°C, 
ranní teploty klesaly pod nulu a ve-
černí byly mírně nad nulou.
Měsíc listopad končil zataženou ob-
lohou, teplota ráno do 2°C, odpoled-
ní 7°C, večerní 4°C. Na obloze bylo 
zataženo, dešťové přeháňky, foukal 

silný vítr.
Malý souhrn: Dny se slunečním svi-
tem byly čtyři, s mlhou jich bylo pět, 
se zataženou oblohou třináct dnů 
deštivých šest, větrné čtyři a devět-
krát byly ranní mrazíky.

PROSINEC
První prosincová dekáda probíhala 
při zatažené obloze a inverzní ob-
lačnosti, ze které vypadávaly drobné 
srážky. Ranní teploty se pohybovaly 
do 4°C a odpolední do 8°C.
Druhá prosincová dekáda nepřines-
la změnu. Obloha byla zatažená, 
mrholilo a padal drobný déšť. Občas 
se vyskytla ranní mlha. Ranní teplo-
ty kolísaly v intervalu -2°C až 2°C, 
odpolední byly do +8°C a večerní do 
3°C.
Dne 21. prosince nastal zimní sluno-
vrat a astronomická zima. Aktuální 
počasí však tomu neodpovídalo, zů-
stávalo nevlídné a sychravé.
Štědrý den, 24. prosinec, byl mlha-
vý s inverzní oblačností. Také na 
Boží hod vánoční, 25. prosince, byla 
obloha zatažená. Po oba dva dny 
ranní teploty se pohybovaly kolem 
2°C, odpolední 4 – 5°C a večerní 
2 – 3°C. Na svátek sv. Štěpána, 
26. prosince, se projasnilo, ale po 
celý 27. prosinec se držela mlha. Ta 
se udržela také 28. prosince, pak se 
rozpadla a 29. prosince již bylo ob-
lačno. 
Poslední dva dny roku 2015, 
30. a 31. prosince bylo jasno a slu-
nečno, teploty se pohybovaly kolem 
nuly.
Rok 2015 se s námi rozloučil 
31. prosince ranní teplotou -6°C, 
odpoledne bylo kolem nuly a ve 
24 hodin bylo jasno a -5°C.
Malý souhrn: Dnů se slunečním svi-
tem bylo šest, třináct jich bylo se za-
taženou oblohou, po šest dnů bylo 
deštivo a mlha, větrný byl jeden den 
a ranní mrazíky byly v pěti dnech.

řez

VÝstAVY V GALERII A EXPOZICI mUZEA VIC KOJEtÍn

Stálá expozice muzea
ZtRACEnÁ tVÁŘ HAnÉ

Otevřeno celoročně

Výstava řezbářských výrobků
stŘEDnÍ ŠKOLY ŘEZbÁŘsKÉ tOVAČOV

Otevřeno do 31. října 2016

Galerie VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
Otevřeno: pondělí - pátek: 9 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, sobota a neděle po dohodě, telefon: 581 202 202, 774 001 403
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O zapomenutém místním rodákovi a odbojáři Josefu Raiskupovi - 1. část
Při studiu archiválií k protektorát-
nímu Kojetínu a odboji jsem v ar-
chivním fondu Městský národní 
výbor (dále jen MěNV) Kojetín 
narazil na dokumenty ze začát-
ku roku 1946, v nichž byly zmín-
ky o kojetínském rodákovi Jo-
sefu Raiskupovi (narozen 2. 11. 
1910, někdy se nesprávně uvádí 
datum 2. 10. 1910). Raiskup byl 
16. 3. 1945 zastřelen dvěma odbo-
jáři v katastrálním území Měšetice 
u města Sedlec-Prčice. Raiskup 
byl podezříván z udavačství ve 
prospěch nacistů, proto se ho od-
bojáři rozhodli odstranit. Zdeněk 
Zákora (ročník 1912) a Jaroslav 
Šika (ročník 1920) provedli likvida-
ci střelnými zbraněmi. Mrtvola byla 
exhumována 5. 11. 1945, přičemž 
byla bezpečně zjištěna Raiskupova 
totožnost. Tolik v kostce informace, 
jež jsou uvedeny v korespondenci 
MěNV Kojetín s ministerstvem vni-
tra a Sborem národní bezpečnosti 
v Sedlci.
Považoval jsem případ za velmi zají-
mavý a snažil se více zjistit v odbor-
né literatuře o odboji na Příbramsku. 
S pomocí jednoho historika z Pří-
brami jsem získal informace o ně-
kolika publikacích, v nichž je Rais-
kup zmíněn. V těchto pracích se 
píše o několika osobách, jež byly 
po setkání s Raiskupem zatčeny 
nacisty. Chyběly však konkrét-
nější údaje, proto jsem v publika-
ci Kojetín v období protektorátu 
napsal, že je problematické řadit 
Raiskupa k odbojářům. Podle zjiš-
těných informací to vypadalo spí-
še na udavače. Nicméně literatura 

o odboji je velmi rozsáhlá a orientu-
ji se spíše v té, jež se týká střední 
Moravy, proto jsem nechal případ 
„otevřený.“ Na druhé straně by bylo 
zbabělé a alibistické Raiskupa v pu-
blikaci vůbec neuvádět. Zvláště, 
když je v Kojetíně prakticky zapo-
menutý. Následující článek přináší 
podrobné údaje o Josefu Raiskupo-
vi a jeho skutečné roli v protinacis-
tickém odboji.

Poprava Josefa Raiskupa
V rozhovoru pro Kojetínský zpravo-
daj v květnu 2015 jsem na otázku, 
co mě zvláště zaujalo, zmínil prá-
vě Raiskupa. Doufal jsem, že se 
ozve někdo obeznámený s jeho 
příběhem. Čekání na takovou oso-
bu nebylo vůbec dlouhé. V hor-
kém létě jsem obdržel e-mail od 
Jaroslava Hojdara (ročník 1933), 
badatele ze Sezimova Ústí, jenž 
se o protinacistický odboj v již-
ních Čechách zabývá již 50 let. 
Hojdar se také intenzívně zajímá 
o Raiskupa.
Podle Jaroslava Hojdara byl Josef 
Raiskup zasloužilý odbojář, nikoliv 
konfident gestapa. Hojdar prostu-
doval mnoho archivních pramenů, 
ale také se setkal s řadou pamětní-
ků (např. odbojáři, protektorátní čet-
níci, rodinní příslušníci vězněných 
a popravených). Velkou váhu při-
kládá poválečným výpovědím za-
tčených gestapáků a jejich konfi-
dentů: „Podotýkám, že nikdo z vy-
slýchaných a souzených neměl 
osobní zájem neříci pravdu o Jose-
fu Raiskupovi – Malestovi – Pepí-
kovi – Velkém Pepíkovi – Čapaje-
vovi, jak zněla některá z Raiskupo-
vých krycích jmen.  Všichni naopak 
měli jediný zájem: hájit pouze sebe 
a vinu svalovat na jiné. Navíc vy-
slýchaní stáli před soudy v různých 
městech, v různých časech, často 
se vzájemně vůbec neznali. Ani 
u jednoho lidového soudu, ať to bylo 
v Praze, Táboře, Písku, Plzni, Be-
nešově, Kutné Hoře, Klatovech… 
nepadlo jediné slovo, které by 
mohlo zavdat sebemenší pochyb-
nosti o Raiskupově vlastenectví 
a o tom, že s gestapem spolupra-
coval.“ 
Poprava, o níž se zmiňují archivá-
lie fondu MěNV Kojetín, se samo-
zřejmě uskutečnila. Zákora a Šika 

zastřelili Raiskupa na pokyn Ma-
rie Tomáškové, politické komisař-
ky odbojové organizace Táborité. 
Když s ní Hojdar v roce 1967 ho-
vořil, stále považovala čin za správ-
ný. Byl údajně předem projednán 
v „politickém ústředí“ (Tomášková, 
Josef Polidar, Jiří Demuth). Jed-
nalo se o odbojáře z Prahy, kteří 
delší dobu spolupracovali s odbo-
jáři v Borotíně. Tomášková, Polidar 
i Demuth odešli v únoru 1945 na 
Táborsko, kde je Tomášková samo-
zvaně prohlásila za zmíněné „poli-
tické ústředí.“ Po navázání spojení 
s organizací Táborité byla jmeno-
vána politickou komisařkou této or-
ganizace. Tomášková již delší dobu 
Raiskupovi nedůvěřovala. Po útěku 
z Prahy se bála o život dcery a dal-
šího příbuzného, kteří se s ní ukrý-
vali na Táborsku. Své okolí začala 
přesvědčovat o tom, že Raiskup 
je konfidentem gestapa. Tvrdila, 
že vždy po rozvinutí odboje okolo 
Raiskupa nastalo široké zatýkání, 
avšak Raiskup vždy unikl. Závažná 
obvinění nešlo tehdy prověřovat, 
proto byl vydán pokyn k popravě.
Ústřednímu výboru KSČ v Praze 
bylo již na podzim 1945 známo, že 
Raiskup nebyl konfidentem gesta-
pa. Byl dokonce připravován soud 
se Šikou a Zákorou, poválečným 
sekretářem KSČ na Sedlecku. 
Soud byl ale odvolán. Vykonavatelé 
popravy tím byli očištěni a zbaveni 
obvinění z vraždy, zatímco Rais-
kup byl považován za zrádce od-
boje. Písemná svědectví odbojářů, 
mluvící v Raiskupův prospěch, se 
údajně ztratila na Ústředním výboru 

Josef Raiskup. 
Sbírka Jaroslava Hojdara

Josef Raiskup (vpravo) s maminkou 
a některými sourozenci.
Rodinné foto z Kojetína
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Školní jídelna Kojetín
Jak navázat bližší 
spolupráci mezi 
školními jídelnami, 
MŠMt, kontrolními 
orgány a jinými 
organizacemi

Tato myšlenka vznikla z potřeby 
spolupráce jak s našimi ústřední-
mi orgány, jako je MŠMT, tak kon-
trolními orgány, jako ČŠI, KHS, 
KÚ, zřizovatel a v neposlední řadě 
mezi jídelnami navzájem. Tako-
vá setkání by měla přinášet přes-
né a důležité informace z oblasti 
školního stravování jak po strán-
ce legislativní, tak praktické. A to 
je základ pro náš profesionální 
přístup ke školnímu stravování. 
V konečném důsledku tak může-
me přispět ke zdravému vývoji 
dětského organizmu. A to je cíl  
a smysl naší práce.
Školní jídelna Kojetín, příspěvko-
vá organizace, ve spolupráci s KÚ 
Olomouckého kraje a ČMOS svo-
lala na den 29. 1. 2016 poradu pro 
ředitele a vedoucí školních jídelen 
k aktuálním otázkám v oblasti škol-

ního stravování. 
Obsazení přednášejících bylo 
přímo excelentní a i informace 
tomu odpovídaly. Pozvání přijala 
a o problematice školního stravo-
vání pohovořila Jitka Krmíčková, 
celostátní metodička pro školní 
stravování z MŠMT, Zuzana Mik-
šíková z KÚ Olomouckého kraje, 
odboru školství, mládeže a tě-
lovýchovy,  Dagmar Čáslavová, 
předsedkyně profesní sekce ne-
pedagogických pracovníků ČMOS, 
Renata Skutková z ČŠI Olomouc, 
Marta Kadlečková, nutriční tera-
peutka. Významným hostem byl 
starosta města Kojetína Jiří Šírek. 
Jeho příspěvek si získal veliký 
ohlas mezi účastníky porady. Ho-
vořil o vývoji školní jídelny v Kojetí-
ně v posledních 
dvaceti letech, 
o skvělé spolu-
práci mezi školní 
jídelnou v Kojetí-
ně a zřizovate-
lem. A tak moje 
slova: „Není 
snad nic, co by 
nám zřizovatel 
nesplnil,“ jsou 
opravdu na mís-

tě. Zřizovatel nám umožňuje ob-
novovat vybavenost zařízení, 
zvyšovat kulturnost prostředí stra-
vovacích prostor pro strávníky  
a v neposlední řadě zlepšovat pra-
covní podmínky zaměstnanců. 
Této akce se účastnili zástupci 
školních jídelen z Olomouckého 
i částečně Zlínského kraje. Mezi 
účastníky sklidila velký úspěch  
a ohlas. I já musím konstatovat, že 
jsem dosud neabsolvovala poradu, 
která by nám podala tolik důležitých 
informací z oblasti školního stravo-
vání. Taková setkání dávají základ 
pro další šíření dobré praxe a jsou 
podnětem k navázání kontaktů  
a spolupráce mezi jednotlivými jí-
delnami na regionální úrovni. 
Hana Rohová, ředitelka ŠJ Kojetín

O zapomenutém místním rodákovi a odbojáři Josefu Raiskupovi - 1. část
KSČ. Věc postupně zapadla v za-
pomnění. Výjimkou bylo Táborsko, 
kde se Raiskupova smrt stala vě-
domou záminkou k pronásledování 
velkého množství odbojářů, s nimiž 
Raiskup za války spolupracoval. 
František Novotný byl dokonce 
v září 1948 zatčen estébáky a brzy 
poté zastřelen „na útěku.“
Hojdarův zájem o Raiskupa neušel 
pozornosti příslušníků Státní bez-
pečnosti v Táboře, kteří mu před-
ložili desku s protokoly výslechů 
některých gestapáků. Jednalo se 
o výpovědi nacistických zločinců 
z doby výkonu trestu, z let 1955 
a 1956. Augustin Giehl, někdejší 
táborský gestapák, se zmiňoval 
o Raiskupově práci pro gestapo. 
U mimořádného lidového soudu 
v roce 1946 ovšem Giehl nic tako-
vého netvrdil. Hojdar došel k logic-
kému závěru, že Giehl vypověděl 
deset let po válce pouze to, co po 
něm chtěli estébáci. Dalším pátrá-

ním zjistil, že konfidentská činnost, 
přisuzovaná Giehlem Raiskupovi, 
byla dílem jiné osoby – Antonína 
Vošmika. 
Okresní výbor Svazu protifašistic-
kých bojovníků v Táboře přesto na-
dále považoval Raiskupa za konfi-
denta gestapa. V podobném duchu 
se o Raiskupovi psalo v několika pu-
blikacích, zejména v díle Partyzáni 
na Podbrdsku od Čestmíra Amorta 
(vydáno v roce 1958). Naopak Old-
řich Sládek, renomovaný historik, již 
v šedesátých letech 20. století psal, 
že Raiskup nebyl žádným konfiden-
tem. Stejnou informaci uvedl též 
německý historik Detlef Brandes 
(v publikaci Češi pod německým 
protektorátem, která poprvé vyšla 
v Německu v roce 1975): „…členo-
vé KSČ začali neprávem podezří-
vat jihočeského funkcionáře Josefa 
Raiskupa a zastřelili ho.“ Totéž se 
uvádí v kolektivní publikaci „Pod-
blanicko proti okupantům“ (1966): 

„Teprve po válce se při výslechu 
agentů a členů gestapa prokázalo, 
že Raiskup nebyl agentem gestapa, 
naopak byl jím usilovně stíhán jako 
nebezpečný protivník. Ačkoliv byl 
postižen vážnou plicní chorobou, 
obětavě plnil svěřené úkoly jako in-
struktor IV. ÚV KSČ, pobývaje vět-
šinou, i za nejhoršího počasí v ne-
hostinných krytech. Dodnes nebyl 
řádně rehabilitován. Jeho památka 
je v kraji, kde působil, na Sedlecku 
i Borotínsku, v Minarticích a jinde, 
poskvrněna oním neblahým a ukva-
peným rozsudkem jeho někdejších 
spolupracovníků.“ 
V příštím čísle Kojetínského zpra-
vodaje se čtenáři dozví informace 
o odbojové činnosti Josefa Raisku-
pa a o pohřbení jeho pozůstatků. 
Součástí druhé části článku bude 
rovněž uvedení použitých pramenů 
a literatury.

Petr Jirák
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Mateřská škola Kojetín

RybičkyPastelky

SrdíčkaSluníčka

Berušky Koťátka

únor v MŠ Kojetín
Zima pomalu končí, každý se už těší 
na jaro a to čekání je nekonečné. 
A tak jsme se snažili ty poslední zim-
ní týdny si co nejvíce zpříjemnit…
V obou mateřských školách jsme 
opět přivítali „Kašpárka“ s maňás-
kovou pohádkou, kterou zahrály dě-
tem paní učitelky. V podání Divadla 
z Třebíče u Prahy proběhl v úterý 
23. února 2016 v obou MŠ zábavný 
dopravně - preventivní program s ná-
zvem „Klaun TÚTÚ učí děti dopravu". 
I v únoru pokračovaly nejstarší děti 
v saunování spojeném s relaxačním 
a dechovým cvičením na rehabilitaci 
v Kojetíně a jednou týdně ve cvičení 
ve sportovní hale, kde se s nadše-
ním také  zapojily mladší děti ze třídy 
„Srdíček“. 
Předjaří je časem masopustů a maš-
karních veselic. I my jsme si užili tra-
dičního karnevalu. Ten  proběhl ve 
čtvrtek 18. února 2016. Děti si za po-
moci učitelek vyzdobily třídy, namas-

kovaly se do svých připravených 
masek a karneval mohl vypuknout. 
Po úvodním reji všech masek byly 
v každé třídě připraveny zábavné 
soutěže: chůze přes kameny, přenos 
míčku na lžičce, chůze po vytyčené 
trase s předměty v obou rukou… 
V závěru jsme si společně zatanco-
vali a každý účastník byl také odmě-
něn diplomem a nějakou tou dobrů-
tkou.
Malí talentovaní zpěváci z nejstar-
ších tříd měli možnost již podruhé 
vystoupit v nepostupové soutěži 
s názvem Kojetínská písnička na 
DDM Kojetín. Každý soutěžící zazpí-
val písničku podle vlastního výběru, 
nejlepší zpěváčci byli ohodnocení 
a v závěru všichni účastníci obdrželi 
malé upomínkové předměty.
A co nás čeká v březnu? Nejmladší 
děti navštíví pracovnice z Městské 
knihovny Kojetín, aby nás jarně na-
ladila ukázkami z dětské literatury. 
Navštívíme sál Sokolovny Kojetín, 
kde děti zhlédnou pohádku v rám-

ci „Divadelního Kojetína 2016“  
a koncem března se rozloučíme se 
saunováním. Ve čtvrtek 24. břez-
na 2016 připravujeme „Den ote-
vřených dveří“ v obou budovách 
mateřské školy spojený se zápi-
sem do mateřské školy pro školní 
rok 2016/17, který se bude konat 
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova  
10. Informace viz níže. Nejvíce se 
ale těšíme na první jarní dny plné 
sluníčka!                          vedení MŠ

Srdečně Vás zveme na 

DEn OtEVŘEnÝCH 
DVEŘÍ

Mateřské školy Kojetín,
který se bude konat

ve čtvrtek 24. března 2016 
od 9 do 15 hodin
v obou budovách MŠ

(Hanusíkova ulice 
i  Masarykovo náměstí)

Program:
- prohlídka prostor školy 

a jednotlivých tříd,
- prohlídka kronik školy,

- pro malé návštěvníky bude 
připravena výtvarná dílna,

- v 9.30 hodin budeme hrát dětem 
maňáskové divadlo

- od 10 hodin současně 
ZÁPIs DětÍ DO mŠ 

(v Hanusíkově ul.)
Přijďte se k nám podívat, 

těšíme se na vás!

Program Školička v Pastelkách

Program Šedý vlk na DDM 
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Mateřská škola Kojetín
Dále nabízíme:
- Možnost předškolního vzdělávání 
v místě bydliště bez nutnosti dojíž-
dění, možnost umístění dítěte v bu-
dově na náměstí, či v Hanusíkově 
ulici. Přijímáme i děti z okolních 
vesnic.
- Přijímáme děti i v průběhu školní-
ho roku.
- Provoz školy - možnost dovést 
dítě do 9.00 hodin, jsme schopni se 
přizpůsobit individuálním požadav-
kům rodičů, umožňujeme přístup 
za dítětem, zejména v době adap-
tace na prostředí MŠ.
- Provoz školy je zajištěn i v době 
vedlejších a z větší části i v době 
hlavních prázdnin.
- Příjemné prostředí obou mateř-
ských škol. Prostory i vybavení, so-
ciální zařízení obou budov byly za 
poslední období zrekonstruovány, 
vybavení obou škol se modernizu-
je, obě školní zahrady jsou velké, 
taktéž zrekonstruované a pravidel-
ně udržované. Opět připravujeme 
na jaro program "malý zahradník".

- Plně kvalifikovaný pedagogický 
sbor, snažíme se o partnerské vzta-
hy a spolupráci s rodiči, pravidelně 
informujme a radíme rodičům ve 
věcech výchovy a vzdělávání jejich 
dětí. Řešíme požadavky, podněty 
a přání.  
- Odpolední klidový režim, relaxace. 
Nejstarší děti se v odpoledním čase 
zapojují do programu “školička“ 
(předmatematické a předčtenářské 
dovednosti, grafomotorika), navště-
vují kroužek anglického jazyka.
- Rozdělení tříd dle věkově blízkých 
skupin, tudíž je zde možná cílená 
práce směrem k dané věkové sku-
pině, k potřebám dětí. Individuální 
vzdělávací programy pro děti s od-
kladem školní docházky.
- Po celý rok spolupracujeme s ro-
diči našich dětí, se školní jídel-
nou, základními školami, Základní 
uměleckou školou, s DDM Kojetín, 
MěKS Kojetín, knihovnou, rehabili-
tací na poliklinice…

Přijďte, jste vítáni!

ZÁPIs DO mAtEŘsKÉ 
ŠKOLY KOJEtÍn

PRO ŠKOLnÍ ROK 2016/17
se bude konat 
ve čtvrtek 

24. března 2016
od 10 do 15 hodin

v budově MŠ Kojetín, 
Hanusíkova 10
Přijďte s dětmi!

S sebou si přineste: občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je pro děti, které nastoupí 
do MŠ od září 2016

(případně v průběhu školního roku)

MŠ nabízí:
- saunování a rehabilitační cvičení,

- předplavecký výcvik,
- rozšířená TV a cvičení

ve sportovní hale,
- program „školička“ 
a „malý zahradník“  

- tvořivé práce v keramické dílně,
- výuku anglického jazyka,

- spolupráci se ZUŠ Kojetín,
knihovnou, DDM, logopedkou,

- dopravní výchova na dopravním 
hřišti,

- kulturní pořady atd.

POJEDEtE LyžOVAt?
 POtŘEBUJEtE 

PůJČIt 
LyžAŘSKOU 

NEBO 
SNOwBOARDOVOU 

VýStROJ?
SRPŠ při 

Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83 půjčuje 

lyžařskou i snowboardovou 
výstroj 

všem zájemcům. 
Cena za komplet 

je od 50 do 80 Kč za den.
Bližší informace získáte 

na telefonním čísle: 
731 483 561.

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Beseda

Ve čtvrtek 11. února 2016 měli žáci 
druhého stupně možnost cestovat 
po západě USA. Naši školu navští-
vil pan Karel Kocůrek. Povyprávěl 
nám spoustu zajímavostí, se který-
mi se na svých cestách po této čás-
ti světa setkal. Povídání bylo vede-
no v angličtině a ani nevíte, jak nás, 
vyučující, potěšilo vidět tu radost 
dětí z toho, že jazyku porozuměli. 
Žáci byli plní dojmů. O pár z nich se 
s vámi podělí naši deváťáci: 
Prezentace s výstupem pana Karla 
Kocůrka byla velmi pěkně poda-
ná. Myslíme, že takové prezenta-
ce jsou velmi dobré. Do Ameriky 
spadají státy jako Kalifornie, Neva-
da, Colorado… Rozdíly mezi naší 
malou republikou a USA jsou cel-
kem velké, například Los Angeles 
je město, kde se bez auta neobe-
jdete, protože je ohromně veliké. 

Tomu přispívá i fakt, že ve středu 
Los Angeles jsou jen mrakodrapy 
a obchody, ve kterých obyvatelé 
města pouze pracují, a zbytek měs-
ta je postaven z rodinných domů. 
Los Angeles se také proslavilo díky 
Hollywoodu a chodníku slávy. Do-
zvěděli jsme se, jak se žije za oce-
ánem - jiná kultura, zvyky, tradice, 
historie, byli jsme velmi překvapeni 
tím, jak žili indiáni dříve a jak žijí 
dnes. Místo na koních se prohánějí 
v terénních autech, mají dotykové 
mobily, ale pořád se vracejí k tradi-
cím - děti tancují v tradičním oble-
čení, indiáni vyrábějí lapače snů… 
Říkal nám, že korálky, které se na 
to  používají, jsou z České repub-
liky! Wau! Naše země je  populární 
i něčím jiným, než jen výrobou piva! 
Také jsme se dozvěděli, že Amerika 
je „policejní stát“, třeba pokuty jsou 
řešené úplně jinak. Poprvé za do-
pravní přestupek zaplatíte 350 do-
larů, podruhé se vám pokuta zdvoj-
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
násobí a potřetí jdete na dva týdny 
do vězení. Takže jezděte opatrně! 
Nebo i další informace, podané 
srozumitelnou angličtinou se silným 
americkým přízvukem… třeba proč 
kempovat, když jste v Las Vegas? 
Najdete tam spoustu krásných  
a levných hotelů, kde můžete strá-
vit noc. A když opravdu nechcete do 
hotelu, můžete kempovat za nízký 
poplatek v parcích. Překvapili nás 

Prostějovské divadlo 
poprvé   

Změnili jsme lokál. Jaký? No pře-
ce divadelní! 

Po řadě představení v Městském 
divadle ve Zlíně vyrazili v polovi-
ně ledna žáci vyšších ročníků naší 
školy do Městského divadla Prostě-
jov. Už honosnost a krása secesní 
budovy vzbudily u mladých diváků 
úctu a v reprezentativním prostře-
dí se pohybovali opravdu „téměř“ 
v duchu bontónu.

i ceny, které v USA mají, například 
auto, které stojí v ČR jeden a půl 
milionu, stojí v USA o milion ko-
run méně, nebo McDonald´s, který 
v ČR nepatří mezi nejlevnější, je 
tam považován za restauraci pro 
chudé, dále tam lidé chodí také 
proto, že je tam zdarma wi-fi, která 
v žádném jiném rychlém občerstve-
ní zdarma není. Přitom v USA mají 
velmi vysoké platy, v přepočtu asi 

40 000 korun a více.
Na konci besedy jsme mohli mít do-
tazy, mohly být i v češtině. Velký šok 
byl, když po čtyřiceti pěti minutách 
začal pan Kocůrek mluvit česky. 
Beseda se nám moc líbila!
žáci 9. A a 9. B: Kristýna Holanová, 

Radka Juroszková, Adéla Krch-
ňáková, Noemi Javůrková, Tomáš 

Pospíšil, Simona Dao, Aneta Kyse-
lá a vyučující AJ Alena Sedláčková

Profesionální pražské Divadlo růz-
ných jmen si pro dopolední před-
stavení připravilo klasickou gro-
tesku z pera Nikolaje Vasiljeviče 
Gogola Revizor. Volba titulu nebyla 
náhodná – díky dramaturgii jsou 
představení divadla vhodná i pro 
žáky vyšších ročníků ZŠ a studentů 
středních škol. V dramatu, které si 
bere na mušku nepříliš chvályhod-
né lidské vlastnosti, se na jevišti 
představili protagonisté zvučných 
jmen. Žáci mohli obdivovat herecké 
umění Valerie Zawadské, Vendul-
ky Křížové, Michala Slaného, Otto 
Rošetzkého nebo ředitelky divadla 

Romany Goščíkové.
Hra o přetvářce, úplatkářství, pro-
spěchářství, namyšlenosti, ale zá-
roveň ustrašenosti a všudypřítomné 
hlouposti žáky osmých i devátých 
tříd zaujala, přestože trvala rovné 
dvě hodiny. Dlužno říci, že svůj po-
díl na tom mělo rozsazení v hledišti. 
Představení jsme si užívali z bez-
prostřední blízkosti prvních tří řad.
V průběhu jara nás čeká ještě jedna 
divadelní návštěva prostějovského 
Obecního domu. Snad bude stejně 
příjemným zážitkem jako ta první.

Markéta Matějková

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Hurá, už jsme na kopci, 
aneb První pololetí
už je za námi!

Asi se budete ptát proč na kop-
ci? Dovolila jsem si toto spojení 
„vypůjčít“ od naší ředitelky Olgy 
Odehnalové. Vysvětlení je napros-
to jednoduché. První půl rok je už 
úspěšně za námi a teď už jen po-
frčíme dolů s výhledem na neko-
nečně dlouhé letní prázdniny. Ale to 
nás ještě trochu práce čeká a naše 
hodné paní učitelky nás asi ještě 
trošku potrápí při výuce nového  
a zajímavého učiva. Ale vraťme se 
ještě k zhodnocení prvního pololetí. 
Ve čtvrtek 28. ledna 2016 nás první 
hodinu čekalo rozdávání vysvědče-
ní, pro prvňáčky to byl určitě velký 
zážitek, protože to bylo vůbec jejich 
první vysvědčení v životě. Paním 
učitelkám jsme slíbili, že si něja-
kou tu horší známku z matematiky 
nebo z českého jazyka určitě do 
konce roku opravíme a že i to naše 
chování bude o trošinku lepší. Po 

první hodině už na nás čekal při-
stavený autobus, který celý první 
stupeň odvezl do nedalekých Něm-
čic do kina, kde na nás čekal tolik 
oblíbený film SpongeBob ve filmu. 
Celé představení se nám moc líbilo  
a také jsme se hlavně těšili, že nás 
v pátek čekají sice trošku kratší,  
i tak tolik vytoužené pololetní prázd-
niny. Aby toho nebylo málo, tak si 
pro nás paní učitelky na pátek 
12. února 2016 připravily pravý 
karneval se vším, co k tomu patří. 
O nádhernou výzdobu se postara-
li žáci ze 4. a 5. třídy. Celý leden 
pilně připravovali řetězy, plakáty 
a konfety, aby nám pak udělali vel-
kou radost. A protože je únor mě-

sícem masopustu, připravili si pro 
nás vybraní žáci druhého stupně 
krátké povídání o tom, co to vlastně 
ten masopust je. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat všem pedagogům, 
paní ředitelce, která akci povolila po-
řádat a v neposlední řadě také paní 
uklizečce, která nám pak pomohla 
s úklidem tělocvičny. A že bylo co 
uklízet! Už se těšíme na další vyda-
řenou akci.            Ivana Hýbnerová

ZŠ Kojetín, 
Svatupluka Čecha 586 

pořádá

ZÁPIs DO PŘÍPRAVnÉ
 tŘÍDY,

který se uskuteční 
ve dnech 

14. - 18. března  2016

V případě zájmu 
nás kdykoliv navštivte.

e-mail: 
reditelka@zssvcecha.kojetin.cz

Telefon: 581 762 032

Těšíme se na vás!
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Korunovační klenoty 
v Olomouci

Asi všichni víme, ve kterém století 
žil Karel IV. Určitě všichni víme, ko-
lik měl žen, možná je všichni nedo-
kážeme vyjmenovat ve správném 
pořadí, ale všechny tyto informace 
si můžeme vyhledat a doplnit tak 
své vědomosti o naší historii. Ale 
na vlastní oči vidět prosklenou vit-
rínu, v níž jsou, byť jen repliky, ko-
runovačních klenotů Karla IV., to se 

každému nepoštěstí. My jsme tyto 
klenoty viděli na výstavě, která byla 
v olomouckém Vlastivědném mu-
zeu při příležitosti 700. výročí naro-
zení Karla IV. Kromě tohoto zážitku 
jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vostí ze života našeho nejznáměj-
šího krále a císaře, viděli dobové 
kostýmy  a mohli se dotknout katov-
ského meče, který „plní tajná přání“. 
Bylo to  zajímavé, poučné, všem se 
výstava moc líbila a těšíme se, co 
nám Vlastivědné muzeum nabídne 
dalšího, protože tato výstava v Olo-

mouci nebyla naše první a určitě ne 
poslední.             Marie Němečková 

a žáci 6. - 9.třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Křenovice
První měsíce nového roku byly pro 
naše děti opět bohaté na zážitky 
a také na spoustu nových informa-
cí, které se dozvěděly na besedách 
a akcích, které se konaly v naší Zá-
kladní a Mateřské škole v Křenovi-
cích.

Canisterapie
V polovině ledna měly děti možnost 
zúčastnit se vzdělávacího progra-
mu zaměřeného na canisterapii - 
Poznej svého psa. Navštívila nás 
krásná a poslušná fenka austral-
ského ovčáka Selly se svou panič-
kou. Děti se zajímavým vyprávěním 
a praktickými ukázkami dověděly 
užitečné informace o psím životě, 
o charakteristických zvycích a cho-
vání psích kamarádů, co psi mají 
a nemají rádi, jak je cvičit, která 
potrava jim svědčí a která ne atd. 
Cvičitelka dětem zábavnou formou 
vysvětlila, jak se ke psům chovat, 
aby nedošlo ke zranění a děti si 
také vyzkoušely, jak správně reago-
vat v případě útoku cizího psa. Žáci 
se mnoho naučili, ale jen samotná 
přítomnost pejska u nich vyvolala 
dobrou náladu a úsměvy ve tvářích.

Miriam Chylíková

Gymnázium Kojetín
pořádá

VEŘEJNOU AKADEMII
Uskuteční se 

ve čtvrtek 7. dubna 2016
v 16.30 hodin

v sále Sokolovny Kojetín.

Na programu:
* sborový a sólový zpěv *
* hudba instrumentální * 

* latinskoamerické tance *
* žonglování * divadelní scénky * 

* dogdancing *
* umělecký přednes textu *

* studentský film 
Lhář: Cesta do temnoty 
jako bonus pro zájemce 

po ukončení hlavního programu *

Srdečně zvou žáci a učitelé 
Gymnázia Kojetín.

Sférické kino
V úterý 2. února 2016 prožili žáci 
naší základní a mateřské školy 
nevšední zážitek. Zavítalo k nám 
sférické kino. Slyšeli jste o tomto 
novém způsobu vzdělávání pro děti 
i dospělé, který nabízí 360 stup-
ňový výhled? Mobilní planetárium 
nás všechny vtáhlo přímo do děje 
příběhu o začarovaném korálovém 
útesu. Děti ležely pohodlně na zá-
dech a sledovaly dobrodružství 
moudrého pilouna a jeho kamaráda 
Mrňouse. Spolu s nimi proplouvaly 
v hlubinách moře a řešily záhadu, 
jak zachránit ohrožený korálový 
útes. Příběh byl zábavný i poučný 
zároveň. Ukázal, jak nás ovlivňuje 
vše, co se děje okolo nás. Určitě 
bychom si tento zážitek ještě někdy 
zopakovali.

Jitka Šajerová

Stříbrná studánka
Ve čtvrtek 18. února 2016 pršelo. 
A právě v takovém deštivém počasí 
si libuje vodní víla Vodněnka, která 
ten den navštívila naší školu. Vod-
něnka nám se svými kamarády při-
šla popovídat o významu vody pro 
náš život a o její ochraně. Prověřila 

také znalosti našich žáků, kteří již 
z hodin prvouky a přírodovědy zna-
losti o vodě mají. A musím říct, že 
uspěli na výbornou! Tento zábavný, 
a zároveň vzdělávací program pro 
nás připravil DDM v Kojetíně a mají 
od nás velké poděkování.

Alice Stonová
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DDM Kojetín - z akcí, které se konaly

Ledové království
O pololetních prázdninách jsme se 
vydali vlakem na výlet do Rožno-
va pod Radhoštěm. Výstavu soch 
vyrobených z ledu jsme si nemohli 
nechat ujít. Cesta vlakem rychle utí-
kala – plnili jsme kvízy, luštili zprávy, 
hráli různé hry a povídali si. Když 
jsme vystoupili z autobusu a ušli 
kousek pěšky, viděli jsme v dálce 
dlouhý stan. Když jsme vešli dovnitř 
a pomalu procházeli kolem soch, 
světla měnila barvy. Ty prostupovaly 
ledem a sochám tak dávaly pokaž-
dé jinou atmosféru. Moc se nám líbil 
buvol, tučňáci, princezna, perníková 
chaloupka, želva. Zatímco někteří 

Výsledková listina:
Mladší kategorie:

1. místo: 7.B ZŠ nám. Míru – Tomáš Krčmař, Nikola Minaříková 
2. místo: 6.B ZŠ nám. Míru – Milan Šima, Matěj Otáhal 
3. místo: sekunda GKJ – Jakub Smolík, Lukáš Chytil 

Starší kategorie:
1. místo: tercie GKJ – Tomáš Kříž, Vendula Bartošková 
2. místo: 8.B ZŠ nám. Míru – Vojtěch Ošťádal, Jakub Drbal 
3. místo: kvarta GKJ – Jakub Otáhal, Jakub Tabara

turnaj v bowlingu
- 4. úkol Velké ceny DDM Kojetín
Dne 26. ledna 2016 se uskutečnil již 
třetí ročník turnaje v bowlingu. Akce 

Sobotní 
lyžařské zájezdy
Jako každou zimu, tak i v letošním 
roce se konalo pět sobotních zájez-
dů s výukou lyžování a snowboar-
dingu. Zimní počasí nám přálo a Ski 
areál Kareš v Koutech nad Desnou 
nám poskytl výborné podmínky. 
Celkem se výuky lyžování a snow-
boardingu zúčastnilo 150 lyžařů  
a snowboardistů. Na závěrečném 
pátém zájezdu se konal Karneval 
na sněhu, kterého se zúčastnilo 
230 malých i velkých příznivců zim-
ních sportů.                               -ep-

Pololetky na horách
Milovníci hor měli mož-
nost strávit své pololet-
ní prázdniny na horách 
v Koutech nad Desnou, 
na sjezdovce SkiAre-
ál Kareš. Sněhu byla 
kupa, sluníčko nám sví-
tilo, měli jsme se báječ-
ně. Pořádná lyžovačka 
byla tou správnou od-
měnou za pololetní vy-

byla určena pro žáky druhého stup-
ně základních škol a odpovídající 
ročníky gymnázia. V odpoledních 
hodinách se utkali dva zástupci 
z každé třídy, kteří se snažili získat 

co nejlepší umístění, tím získat body 
v celoroční soutěži. Gratulujeme ví-
tězům!                                         -po-

svědčení. Pobyt byl spojen s výukou 
lyžování i snowboardingu.          -nh-

obdivovali ledová díla a přemýšleli, 
jak byly jednotlivé sochy vyrobeny, 
druzí se zastavovali u sněhového 
medvěda. Všichni jsme se vyfotili na 
královském trůnu z ledu, který nás 
sice studil, ale fotky s královskou ko-
runou se povedly. A náš výlet také!   

- účastníci výletu-

Karnevaly v Křenovicích 
a Kovalovicích

O dvanácti měsíčkách
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Městská knihovna MěKS Kojetín

Bližší informace o všech připravovaných 
zájmových kroužcích a akcích najdete 

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na  www.ddmkojetin.zonerama.com

PŘIPRAVUJEmE V bŘEZnU:

3. 3. 2016 – Kojetínská písnička 
- pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia

17. 3. 2016 – Stříbrná studánka pro MŠ Uhřičice

18. 3. 2016 - Pohádkové dopoledne 
„O kohoutkovi a slepičce“

23. 3. 2016 – Jarní ples od 16 hodin v prostorách VIC

nA HORY s DOmEČKEm

27. 2. - 4. 3. 2016 – yettiho expedice 
- pobytová akce v Koutech nad Desnou

7. – 10. 3. 2016 – Čtyřdenní lyžování
pro rodiče a děti v Koutech nad Desnou

JARnÍ PRÁZDnInY

7. – 11. 3. 2016 – Jarní příměstský tábor 
„Máš to v hlavě!“

7. – 10. 3. 2016 – Čtyřdenní lyžování 
pro rodiče a děti v Koutech nad Desnou

„soboty“ – Pojďte s námi do haly! 
- Cvičení pro děti i rodiče (9 – 10 hodin)

Keramické výukové programy - MŠ

Výukové programy zaměřené 
na dopravní výchovu pro 3. - 5. tř. ZŠ

DDM Kojetín připravuje...

únor v knihovně...
Lekce informační výchovy
Lekce proběhly pro žáky 3. tříd zá-
kladních škol a seznámily účastníky 
s tématy jako je: kniha a její části, 
základní žánrové a tematické roz-
dělení literatury, uspořádání beletrie 
a naučné literatury.

Lekce informační výchovy
Lekce na téma práce s on-line ka-
talogem, vysvětlení základních poj-

mů, příklady vyhledávání proběhly 
pro žáky 4. tříd základních škol.

„těšíme se na jaro“
Literární beseda pro děti v ma-
teřských školách inspirovaná kni-
hou Zdeny Pšeničkové-Slavíkové  
„O malém tučňáčkovi“.

Rukodělná dílnička
Výroba valentýnských přáníček pří-
mo v dětském oddělení knihovny. 
 A jaké krásné "valentýnky" vzešly 

z této dílničky bych vám přála vidět.

Valentýnské veršování
Vyhodnocení literární soutěže,  
kterou pořádala knihovna.

Ukázka z pera malého literáta:
„Moje milá maminko
ať tě zlobím malinko.

Ať se máme rádi,
ať jsme všichni kamarádi.“

-jl-
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bŘEZEn – měsÍC ČtEnÁŘŮ
Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků vyhlašuje
7. ročník celostátní akce

1. - 29. 3. 2016
VYHLÁŠEnÍ nEJLEPŠÍCH 

 DětsKÝCH ČtEnÁŘŮ 
- oddělení pro dětské čtenáře 

JARnÍ PRÁZDnInY 
V KnIHOVně

Rozšířená půjčovní doba
v dětském oddělení, soutěže,

kvíz, tvořivá dílnička

LEKCE
InfORmAČnÍ VÝCHOVY
Základní žánrové a tematické

členění knih, základní popis knihy, 
orientace v knihovně + praktická 

cvičení
- pro žáky 2. tříd ZŠ

„UDěLEJ sI 
VELIKOnOČnÍHO ZAJÍČKA“

Tvořivá dílnička
- březen, oddělení pro děti 

„KDO tO nAPsAL?“
Vědomostní soutěž, poznávání knih 

a jejich autorů na základě četby
- březen, pro školní družiny

7. - 12. 3. 2016
JARO JE tADY

Výstava prací uživatelů
Domu sv. Josefa

s jarní a velikonoční tematikou
- oddělení pro dospělé čtenáře 

- 23. 3. 2016
dopoledne, sál VIC

KLUCI A DěVČAtA 
mEZI sLOVY

Interaktivní beseda pro žáky 
3. a 4. tříd ZŠ v Kojetíně 

se spisovatelkou 
Petrou Dvořákovou

nad její knihou „Julie mezi slovy“.
Na pozadí krátkých poutavých

příběhů desetileté dívenky Julie
se děti seznámí s řadou pojmů

ze světa dospělých jako je např. 
rozvod, kyberšikana,

handicapovaný... Beseda
se dotýká rozpadu rodiny,

vytváření nových citových vazeb  
a nabízí možnost vyrovnat se
s jednou z nejbolestnějších

zkušeností dětství.

DALŠÍ PŘIPRAVOVAnÉ 
ZAJÍmAVÉ AKCE:

nOC s AnDERsEnEm
tématem letošního ročníku 

pohádkové Noci s Andersenem 
bude 180. výročí napsání

pohádky Malá mořská víla.
A jak se to tak hezky spojuje, 

40. výročí oslaví také filmová verze 
pohádky Karla Kachyni

s Miroslavou Šafránkovou v hlavní 
roli. Samozřejmě jako vždy
budeme připomínat během

pohádkového nocování i další jubi-
lanty, mezi které patří Jan Vodňan-
ský, Zdeněk Svěrák, Miloš Macou-
rek, Jaroslav Seifert, Alois Jirásek, 
Jan Karafiát či velikánské výročí 

narození Karla IV.
 Možná vás bude inspirovat i výročí 

vzniku trvalé požární služby
- stanice profesionálních požárníků 

v Kojetíně v roce 1956...  
Už se těšíme na pátek 1. dubna 

2016, až budete nocovat
s Malou mořskou vílou

či pohádkami jiných autorů! 
- 1. dubna 2016, budova VIC
pro výherce celoroční soutěže 

„Vzhůru ke hvězdám“

WILLIAm sHAKEsPEARE
Výstavka k 400. výročí úmrtí

největšího dramatika všech dob.
- duben, oddělení pro dospělé

čtenáře MěK MěKS

13. 4. 2016 v 17.30 hodin, sál VIC 
pro širokou veřejnost

JóGA 
OD stARÉ InDIE K DnEŠKU
Přednáška zkušené fyzioterapeutky 

Radky Crhonkové o tomto
jedinečném systému, obohacená  
o vlastní zážitky z cesty do Indie.
Každý člověk si přeje žít v souladu
se sebou samým i s prostředím, 

které jej obklopuje.
 Dnešní doba ovšem v mnoha

oblastech života klade stále vyšší 
fyzické i psychické nároky,

a tak stále více lidí trpí tělesným
i psychickým napětím,

jehož projevem je stres, nervozita,
nespavost, a to vše má svůj
dopad i na pohybový aparát.

Proto v současné době mají čím 
dál tím větší význam metody

a techniky, které slouží k získání  
a zlepšení zdraví a k obnově 
tělesné, duševní i duchovní  
harmonie. A právě jóga nám
ukazuje, jak si člověk může

sám pomoci.
 

4. 5. 2016
v odpoledních hodinách, sál VIC

móDnÍ PORADnA II.
Seminář s praktickými ukázkami, 

věnovaný osobnímu stylu
a oblékání s profesionální

stylistkou a vizážistkou Danou 
Beranovou, která poskytuje svoje 

služby mnoha módním časopisům.
Již podruhé v naší knihovně! 

Nutná rezervace!
Počet míst omezen!

(rezervace na telefonních číslech:
581 762 295,  777 593 984)

ŠPERKY fImO
Výstava šperků Ivety Pouperové
- květen, oddělení pro dospělé 

čtenáře MěK MěKS

Upozornění:
Rozšířená půjčovní doba 

v oddělení pro děti v období 
jarních prázdnin 
7. - 11 . 3. 2016:

po, út: 9 - 12 a 13 - 16 hodin,
st: 9 - 12 a 13 - 17 hodin

Uzavření knihovny:
25. - 26. 3 2016

 je knihovna uzavřena 
(Velký pátek - státní svátek

a následující sobota)

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:

www.mekskojetin.cz/mestska-
-knihovna

a facebooku:
 Městská knihovna MěKS Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Country bál 2016
Vážení čtenáři, rád bych se s vámi 
podělil o několik postřehů z letoš-
ního Country bálu Kojetín. Tuto 
taneční akci již tradičně pořáda-
lo MěKS Kojetín ve spolupráci 
s taneční skupinou Lucky While. 
Hudební doprovod byl v režii ka-
pely Countrio Hodonín, která není 
v Kojetíně žádným nováčkem. Účin-
kovala již na minulém bále, a taky 
jsme ji mohli slyšet hrát na festivalu 
Kojetínské hudební léto. Jako po-
sluchač a tanečník mohu říct, že to 
byla opět dobrá volba. Kapela hrá-
la živě a energicky, což probudilo 
v návštěvnících tanečního ducha. 
Slyšeli jsme nejen klasické country, 
bluegrassové a trampské písničky. 
Muzikanti zahráli také vlastní tvor-
bu z alba s názvem Až Tě potkám. 
Každý slyšel svoji oblíbenou písnič-
ku a tančil, jak bylo libo. V kole bylo 
vidět mnoho různých tanečních 
country stylů, mezi které patří např. 
linedance, čtverylky, kruhové tance 
a couple dance.
Je zajímavé, že tato akce přitáhne 
tradičně mnoho přespolních účast-
níků, takže místní jsou v menšině. 
Nebylo nouze o příjemná setkání 
s kamarády a přáteli. Ti nejvzdále-
nějí přijeli například až ze Středo-
českého kraje. Po půlnoci se lo-
sovaly hlavní ceny na zakoupené 

vstupenky, za které organizátoři po-
děkovali všem štědrým sponzorům 
a dobrovolníkům. Vyznavači count-
ry si tak mohli domů odnést krásně 
vyvedené dorty kojetínských cukrá-
řek, výběr pivních sládků nebo také 
skládací grill. 
Nesmím však opomenout vystou-
pení místní country taneční skupiny 
Lucky While. Tanečníci předvedli 
„Tanec duchů“ z dílny bývalé taneč-
nice Ivety Dedkové a povedený val-
čík s názvem Víla. Své vystoupení 
korunovali cloggingem (stepem 
s okovanými botami) na melodii ka-
pely Sham Rock s názvem Tell Me 
Ma. Choreografii tohoto cloggingu 
zpracoval jako svoji prvotinu Petr 
Davidík. Také díky těmto vystou-
pením se večer nesl v příjemném 
duchu.
Co by to však bylo za bál, kdyby na 
něm nevystoupili sourozenci Krč-
mařovi. Libor a Honza si pro letošek 
připravili nová čísla. Ve své show 
představili honácké biče a lasa. Do 
hry zapojili také dobrovolníky, kteří 
si mohli vyzkoušet, jaké to je držet 
vlastní rukou tyčinku, ze které Libor 
a Honza ukrajují bičem malé kous-
ky. Nakonec si pozvali na parket 
ještě svého kamaráda, který také 
předvedl poutavou ukázku prá-
ce se dvěma honáckými biči. Biče 
svištěly vzduchem a šlehaly rány 
jak z revolveru. Honza přeskakoval 

a proskakoval snad všemi smyčka-
mi, které lze vymyslet. Libor doká-
zal rozsekat bičem noviny v Honzo-
vých rukou na miniaturní kousíčky. 
Krásný zážitek.
O zábavu nebylo nouze, takže 
všem rychle vyschlo v krku a dostali 
chuť na něco dobrého. Občerstvení 
a pitný režim zajistil ke vší spokoje-
nosti Snack bar Křenovice. 
Závěrem bych chtěl říct, že pokud 
se lidé chtějí bavit, nemá to chybu. 
Taneční parket byl plný až do druhé 
ráno, kdy se s námi kapela rozlou-
čila. Za zdařilou akci děkuji organi-
zátorům a všem přátelům country.

Lukáš Zítka

Vodění medvěda
V sobotu 6. února 2016 se v Ko-
jetíně děly věci nevídané. V ulicích 
tohoto města se totiž vyskytl nový 
druh medvěda (latinsky: chundela-
tus masopustus). Ovšem náhodní 
turisté zajisté nemuseli mít strach, 
neboť to byl medvěd ochočený 
a měl zálibu jen v tanci, slivovici 
a hlavně kojetínských pannách, na-
víc ho hlídal statný medvědář, který 
zvíře zajišťoval pevným provazem 
a nespouštěl jej z očí. V ulicích 
Kojetína bylo opravdu živo, rány 
z děla zajišťoval ostřílený kanonýr 
a do toho vyhrávali z plných plic žáci 
zdejší Základní umělecké školy.  Po 
předání ostatkového práva maška-
rám z rukou starosty Jiřího Šírka 
a nezbytném tanečku s medvědem 
už nebylo nic, co by bránilo účastní-
kům průvodu v nespoutaném vese-

lí. Kojetínští i letos oplývali nadměr-
nou pohostinností, tváře masek se 
červenaly od marmelády z koblihů 
a také od slivovice, kterou hospo-
dyně a hospodáři nalévali jako kdy-
by jejich demižóny neměly dno. Po 
náročné jízdě celým Kojetínem byli 
u Drbalů na Závodí napojeni také 
koně stréca Minaříka. Nakonec se 

i krotký medvěd změnil v dravou 
šelmu, která se medvědáři vytrhla 
a ztratila se někde v davu. Poslední 
jeho stopy zaznamenali místní ni-
mrodi u hospody Morava. Snad se 
zase za rok objeví a povodíme ho 
po známých místech mezi pohos-
tinnými Koječáky.

-miza-
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Hanácké bál
Zlatým hřebem plesové sezóny bývá 
tradiční Hanácké bál. Letos připadl 
termín této společenské události 
na 13. února 2016. Už od sedmé 
hodiny večerní se začaly prostory 
Sokolovny plnit Hanáky a Hanač-
kami z Kojetína i širokého okolí. 
V improvizovaném hanáckém šen-
ku zavoněly speciality domácí ku-
chyně, které umně připravily kojec-
ky tetiny a v lahvích jiskřilo lahodné 
víno, které dovezli stréci až z Oře-
chova u Uherského Hradiště. Z Oře-
chova nebylo jenom jiskřivé víno, 
ale také soubor Chasa z Ořechova, 
který byl letošním milým hostem. 
Po prvních doušcích všemožných 
moků se krojovaní „rozhópali“ a se-
řadili se do slavnostního nástupu, 
který prošel celým sálem, aby tak 

mohli účastníci potěšit své oko roz-
manitou krásou nejen hanáckých 
krojů. Po tomto antré se rozezněla 
moravská hymna Moravo, Moravo 
při níž vstávali ze židlí všichni pří-
tomní v sále. K výborné a poho-
dové atmosféře této akce přispěla 
nemalou měrou dechová hudba 
Hanačka Břest, kapela Hello a také 
každoroční host, cimbálová muzika 
Dubina s primášem Luďkem Kout-

ným. O půlnoci zazněly první tóny 
Moravské besedy od kojetínského  
rodáka Gustava Voždy a daly plně 
vyniknout tanečnímu umu krojova-
ných párů. Je sice pravda, že trvá 
dlouho než se Hanáci rozkévó, ale 
když se rozkévó, tak to pak stojí za 
to, pročež zábava končila až někdy 
nad ránem za zpěvu písně: „Ja co 
je to za veselí, když só kamna eště 
celý…“                                   -miza-

Divadlo Rozmarné léto
Jedním z největších nestorů české 
beletrie je bezesporu Vladislav Van-
čura. Jeho poeticky laděnou novelu 
Rozmarné léto si mohli diváci vy-
chutnat ve středu 24. února v sále 
Sokolovny v podání Rádobydivadla 
Klapý. Děj příběhu se odehrává 
v poklidném maloměstě, kde čas 
plyne líně jako voda v říčních láz-
ních pana Antonína. Ten tráví roz-
marné léto na své  téměř prázdné 
plovárně tím, že filosofuje se svý-
mi přáteli, majorem ve výslužbě 
a sečtělým abbé. Poklidný průběh 
jejich dnů naruší příjezd kouzelní-

ka Arnoštka s překrásnou scho-
vankou Annou. Ta rázem okouzlí 
všechny tři přátele a rozvíří klidné 
vody ospalého městečka. Aktéři se 
zhostili svých rolí bezmála výtečně. 
V inscenaci především excelova-
li mladí herci - Jonáš Filip (před-
stavitel Arnoštka) a jeho herecká 
partnerka Tereza Lačná (předsta-
vitelka Anny). Výrazně znatelný byl 
rukopis režiséra a scénáristy Ladi-
slava Valeše, který dodal hře neo-
pakovatelnou atmosféru a podtrhl 
Vančurův styl. Esteticky vyváženě 
působila také scénografická strán-
ka inscenace, která korespondo-
vala s poetikou příběhu. Doufáme, 

že návštěvníci vstřebali rozmarný 
Vančurův jazyk a budeme se těšit,  
jakou hrou nás „Klapáci“ překvapí 
v Kojetíně příště.                   -miza-

Nová publikace
V lednu 2015 jsme vzpomínali 
dvousté výročí narození a stodva-
cáté páté  výročí úmrtí významného 
kojetínského rodáka P. Bedy Du-
díka, člena benediktinského řádu, 
historika, moravského zemského 
historiografa. K tomuto výročí vyšla 
na konci roku 2015 obsáhlá publika-
ce autora Richarda Mahela “BEDA  
DUDÍK (1815 – 1890) – Život a dílo 
rajhradského benediktina a mo-
ravského zemského historiografa 
ve světle jeho osobní pozůstalos-
ti”. Vydavatelem je Národní archiv, 
Praha, vydání 1., Praha 2015, po-
čet stran 544, náklad 300 ks, obál-
ka a grafická úprava Lukáš Pracný.

Autor monografie Richard Mahel je 
absolventem Filozoficko-přírodo-
vědecké fakulty Slezské univerzity 
v Opavě, kde absolvoval magister-
ský obor učitelství a postgraduální 
studium se zaměřením na české 
a československé dějiny. Od roku 
2011 pracuje jako archivář a histo-
rik v Národním archivu v Praze.
Kniha Richarda Mahela "BEDA 
DUDÍK (1815 - 1890) - Život a dílo 
rajhradského benediktina a morav-
ského zemského historiografa ve 
světle jeho osobní pozůstalosti" je 
první syntetickou prací o Bedu Du-
díkovi. Literární historičce Evě Ry-
šavé (prapraneteři Bedy Dudíka) se 
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Nová publikace
tak splnilo dlouholeté přání, aby  vý-
znam a odkaz jejího praprapředka 
byl odborně a souhrnně objektivně 
zhodnocen.
Po řadu desetiletí byly naše poznat-
ky o Bedu Dudíkovi značně kusé 
a jeho odborný význam a odkaz jen 
málo zkoumán. V období marxis-

tické historiografie nepatřil P. Beda 
Dudík k žádaným osobnostem his-
toriografického bádání. Renesance 
studia díla a odkazu Bedy Dudíka 
začala až po uvolnění ideologic-
kých bariér koncem 20. století.
V závěru své monografie autor 
Richard Mahel uvádí dvojí odkaz 

Bedy Dudíka: "Především to je 
odkaz historiografický, spočívající 
v jeho díle, které výrazným způso-
bem obohatilo moravskou historio-
grafii. Druhým odkazem může být 
pro mnohé jeho kněžství a členství 
v benediktinském řádu." 
   František Řezáč 

Divadelní Kojetín letos slibuje 
bohatý program, ve kterém se 
představí celkem dvanáct diva-
delních souborů a divadel. Do 
soutěžní části je zařazeno devět 
inscenací, které budou v Kojetí-
ně soutěžit o nominaci a doporu-
čení na Divadelní Piknik Volyně.
V nesoutěžní části uvidíme tři 
inscenace pro kojetínské děti, 
žáky a studenty - Divadlo Koráb 
Brno, Divadélko pro školy Hra-
dec králové a Divadlo tramtarie 
Olomouc.
Krátce vám představím soubory, 
které budou v Kojetíně soutěžit 
o postup do Volyně, a na které se 
můžete těšit společně s námi.

Hanácká scéna MěKS Kojetín
Po více jak roční přestávce se sou-
bor, v téměř komorním obsazení, 
rozhodl pro nastudování nové hry 
- tentokrát opět komedie - z pera 
dvou mladých, současných auto-
rů Michaely Doleželové a Romana 
Vencla „Když se zhasne“. Hra se 
vyvíjela a rodila poměrně dlouho 
- celých devět měsíců - tedy sym-
bolický čas. Ovšem nutno podotk-
nout, že oproti dennímu zkoušení 
v profesionálním divadle, herci 
zkoušeli jednou až dvakrát týdně 
a také měli prázdniny. A k radosti 
nového pana režiséra, skutečně 
v listopadu 2015 porodili… Josef 
Vrána je zkušený herec, výborný 

režisér a pro herecký soubor ochot-
ný, důsledný a hlavně trpělivý, jak 
důvěrně říkají: „Je to náš Pepa“. 
Moc mu děkují a doufají, že jej ne-
zklamou a podle jeho slov - vzlét-
nou… uletí… Podruhé v Kojetíně 
se rozjede bláznivý večírek plný 
šarvátek, intrik, nedorozumění 
i nečekaných zvratů. Tato párty vás 
nenechá vydechnout. Vánoční po-
hoda? To nikdy!

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní spolek Kroměříž vzni-
kl pod tímto názvem v roce 2006 
a navazuje na dlouholetou tradici 
ochotnického divadelnictví v Kro-
měříži. Spolek každý rok připravuje 
dvě až tři premiéry a nabízí divákům 
i předplatné. Sezonní předplatné ob-
sahuje sedm představení ochotnic-
kých spolků z celé České republiky, 
a to vždy v měsících září až březen. 
Od roku 2008 organizuje spolek Di-
vadelní festival Ludmily Cápkové, 
který je koncipován jako postupový, 
s možností postupu na festival mla-
dého amatérského divadla FEMAD 
Poděbrady. Pravidelně se zúčastňu-
je postupových přehlídek a své hry 
uvádí po celé republice.
Do přehlídky spolek zařadil svou 
zbrusu novou inscenaci - thriller 
Iry Levina „Veroničin pokoj“ v re-
žii Ladislava „Láry“ Koláře, kte-
rá bude mít premiéru v Kroměříži 
10. března 2016. Jedná se o příběh, 

u kterého není až do poslední chví-
le jasné, zda se jedná o sci-fi fan-
tazii, ďábelsky vykonstruovaný vtip 
nebo temný psychologický thriller…

Divadelní spolek ASpol Brno
ASpol je skupinou vzniklou v roce 
2003 z potřeby dát prostor i těm, 
kdo už odrostli dětskému divadlu 
a dál chtěli duší i těly zůstat Brnka-
dly. Za dobu své existence nastu-
doval ASpol deset inscenací, které 
pravidelně hraje ve svém domov-
ském sále Ornis Střediska volného 
času Lužánky, ale také v Divadle 
Barka, Stadec, na divadelních pře-
hlídkách od Slavičína přes Kojetín 
a Kopřivnici až po Ostravu a na dal-
ších světových scénách.
V řadách ASpolu se již vystřídalo přes 
šedesát členů ve věku od šestnácti 
do padesáti let, kteří zde umělecky 
vyrostli, aby posléze odešli obohaco-
vat především domácí jeviště svých 
rodin. Současná generace, ač mladá, 
je již značně umělecky vyzrálá, což 
dokazuje jak v současně hrané in-
scenaci Mátový nebo citrón, tak také 
v novém divadelním projektu Pěna 
dní. Postavy nám ukáží různé cesty 
k lásce, žití naplno a bez oddychu, 
dotknutí se nebe i pekla. Co zbývá na 
konci? Víra, že všechna tahle ener-
gie se nemůže jen tak vypařit. Touha 
zažít aspoň chvíli stejnou sílu vášně. 
Naděje, že láska si cestu najde… 
A odvaha nepropadat zoufalství…
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Lidové divadlo při MIKS Krnov
Lidové divadlo při MIKS Krnov na-
vazuje na dlouholetou tradici ochot-
nických souborů v Krnově, přičemž 
za rok vzniku je považován rok 
1957. V různých podobách a s růz-
ným obsazením soubor odehrál de-
sítky představení. Během posled-
ních dvaceti let se soubor zaměřuje 
na uvádění her zejména pro dětské 
publikum. Pravidelně se účastní 
krajových přehlídek v Moravsko-
slezském kraji Dospělí dětem, Os-
travské Buchary. V roce 2001 byl 
soubor nominován na národní pře-
hlídku Rakovnická Popelka. Soubor 
však pravidelně zařazuje do svého 
repertoáru také hry pro dospělé 
publikum a žánrově upřednostňuje 
komedie, kterými baví nejen diváky, 
ale také především sám sebe.
V Kojetíně nám herci z Krnova za-
hrají anglickou bláznivou komedii 
z pera Joan Shirley „Vražda sexem“, 
kde ústřední dvojicí je Bernie, který 
začal sám sebe hledat v umělecké 
činnosti, a jeho manželka, praktická 
lékařka Nikol, která musí dočasně 
přestěhovat svoji ordinaci domů. 
Dům, který byl donedávna tichým 
místem, obývá ještě popletená teta. 
Do tohoto prostředí postupně neče-
kaně vkročí prostitutka s mrtvolou 
svého kunčofta, bláznivá pacientka 
a řada dalších postav, které roztá-
čejí divoký kolotoč situačních gagů.

Divadlo Dostavník Přerov
Nositel Ceny města Přerova patří 
v žánru hudebního divadla ke stáli-
cím na české amatérské scéně a již 
40 let je také neodmyslitelnou sou-
částí přerovského regionu a Olo-
mouckého kraje. Vznik Dostavníku 
se datuje k 1. prosinci 1970, kdy 
několika nadšencům nabídlo ideál-
ní podmínky vedení Klubu dopravy 
a spojů v Přerově. První velké úspě-

chy na divadelních přehlídkách se 
datují od roku 1980 po příchodu 
zkušeného režiséra a autora Pavla 
Dostála, zesnulého ministra kultury 
ČR, který pro soubor napsal a reží-
roval řadu muzikálů. Všechny jeho 
inscenace získaly nejvyšší ocenění 
na divadelních přehlídkách a Do-
stavník se tak zařadil mezi elitu do-
mácí amatérské muzikálové scény. 
Od roku 1996 se stala kmenovou 
režisérkou Dostavníku Vlasta Hart-
lová, herečka Moravského divadla 
Olomouc.
Každoročně přichází Dostavník 
s premiérovým titulem, který oslo-
vuje dospělého i dětského diváka. 
Divadelní inscenace jsou násled-
ně úspěšně realizovány po celém 
Česku a reprezentují Olomoucký 
kraj na prestižních amatérských 
divadelních festivalech. Je častým 
účastníkem národních přehlídek 
a doposud pětkrát vystoupil na 
amatérský divadelní Olymp - Jirás-
kův Hronov.
V jejich podání uvidíme horor, de-
tektivku a romantickou komedii 
v jednom z pera mistra humoru, 
aforismů a břitkých dialogů Oscara 
Wilda „Strašidlo Cantervillské“. Jak 
skončí duch sira Simona, když zá-
mek Canterville zakoupí americký 
velvyslanec a nastěhuje se do něj s 
celou svou nespoutanou rodinkou? 
Dočká se vysvobození jeho hříšná 
duše? Přijde doba šťastných chvil 
a bude klidný Canterville?

Blud v Tyátru Bludov
Divadlo Blud v Tyátru vzniklo v Blu-
dově již před patnácti lety. Za tu 
dobu nastudovalo a uvedlo různá 
představení. Převážně šlo o kome-
die a pohádky. Jednou se dopusti-
lo i politické satiry „Ať žije Pušón!“, 
která byla ohodnocena na krajské 
přehlídce Zlom Vaz v České Tře-

bové čestným uznáním poroty. Di-
vadlem prošlo hodně lidí, a i když 
jejich cesty dnes již vedou jinudy, 
jsou s divadlem stále. Jsou navždy 
přátelé, kteří se rádi vrací. Spolek 
je otevřený všem, kterým divadlo 
voní a učarovala jim prkna, jež zna-
menají svět. Na kojetínské přehlíd-
ce budeme mít možnost zhlédnout 
jejich novou komedii ze součas-
né doby od českého autora Pavla 
Němce „Amant“ o jednom nevšed-
ním sobotním odpoledni, kdy se 
pozvánka nápadníka na poklidný 
sobotní oběd změní v pěkný "teátr".

K.V.A.S. Karviná
K.V.A.S. (Kulturní Vibrace A Stre-
sy) je činoherní amatérský soubor 
dospělých. Vznikl jako jeden ze 
souborů Městského domu kultu-
ry v Karviné na počátku léta roku 
1999. Domovskou scénou Divadla 
K.V.A.S. je Městský dům kultury 
v Karviné, jeho představení však 
mohli zhlédnout i diváci na jiných 
místech naší republiky, dvakrát se 
soubor představil rovněž na národ-
ní přehlídce amatérských divadel 
v jihočeské Volyni. K.V.A.S. není 
divadlem autorským, zaměřuje se 
na klasická činoherní představení 
jiných autorů - především na kome-
die pro mládež a dospělé diváky, 
v repertoáru však nechybějí ani ve-
čery poezie a pásma monologů. Za 
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celou dobu své existence soubor 
nastudoval mimo jiné devět celo-
večerních her, některé hry se hrá-
ly i několik sezón. Nejvýznamnější 
hrou, kterou soubor nastudoval, 
byla Žebrácká opera Václava Hav-
la. Od založení prošlo souborem 
asi třicet amatérských nadšenců, 
v současné době má soubor deset 
členů ve věku 25 - 55 let.
Hra Roberta Vrby „Drcla loktem vo 
kredenc“ nese podtitul „pistáciová 
retrokomedie z prostředí socialis-
tického mlékárenského závodu“, 
čímž je řečeno téměř vše. Děj hry 
se odehrává v roce 1985 v národ-
ním podniku TERMIX, ve kterém by 
zrovna mělo dojít k zavedení výro-
by termixu s kontroverzní pistácio-
vou příchutí. Poklidné pracoviště 
se mění v hotový blázinec s přícho-
dem nové uklízečky Jarunky…

Divadlo Haná Vyškov
Divadlo Haná při Městském kul-
turním středisku ve Vyškově je 
dobrovolným sdružením zájemců 
bez rozdílu věku a pohlaví, které 
se snaží o pokračování v tradicích 
vyškovského amatérského divadla 
kamenného rázu.
V roce 2014 spolek Haná oslavil vý-
ročí 150 let od svého vzniku. Řadí 
se tedy mezi nejstarší amatérská 
divadla v Česku. Divadlo Haná je 
od svého počátku univerzálním 
kulturním spolkem, kterému v po-
sledních letech sedí zejména ko-
mediální a hudební představení. 
Divadlo pravidelně uvádí operety či 
muzikály s živým big bandovým or-
chestrem. Čas od času však uvádí 
také vážnější témata.
Legendární inscenaci hry Carla 
Goldoni „Sluha dvou pánů“ má tra-
diční postavy a situace. Odehrává 
se v úzkém rodinném rámci, kde 
jsou hlavní událostí zásnuby, které 

komplikuje sluha Truffaldino, maza-
ný a přihlouplý zároveň. Rozehrává 
komedii záměn a nedorozumění, 
poháněn svým věčným hladem, 
skrze nečekané peripetie až ke 
šťastnému konci…

Divadelní sdružení Horních Po-
černic (Praha 9)
Historie hornopočernického sou-
boru je datována již od roku 1914. 
Tehdy se ochotnickému divadlu 
v Horních Počernicích dařilo - sou-
bory se postupně rozrůstaly. Vedle 
spolku J. K. Tyl vznikl i soubor Há-
lek a Beseda. V roce 1970 zakládá 
Dáda Stoklasa nový dětský soubor 
STUDIO 11, a tímto rokem je také 
datován 1. ročník festivalu Diva-
dla v přírodě. V roce 1994 vznikl 
soubor Právě začínáme se spous-
tou pěkných titulů, mezi největší 
úspěchy patřil postup na Národní 
přehlídku v Třebíči v roce 2000, po-
stup na Národní přehlídku v Děčíně 
v roce 2009 a postup na celostátní 
přehlídku Jiráskův Hronov v roce 
2006. Soubor se postupně rozrůs-
tá, ale her s tak početným obsaze-
ním bohužel mnoho není. Protože 
se stávalo, že někteří tzv. stáli a ne-
hráli, začala režírovat i další členka 
souboru Jana Sůvová.
Hru „Dvanáct“ o vztazích napsal 
Pavel Kohout mistrně v 60. letech 
minulého století pro své kamarády, 
absolventy DAMU - Ivu Janžuro-
vou, Ladislava Křiváčka, Miroslava 
Nohýnka, Marii Drahokoupilovou, 
Václava Mareše a další. Soubor 
stál před rozhodnutím, zda hru 
ponechat zcela původní, poplat-
nou komunistickému režimu, plnou 
„soudruhů“ a „kolektivu“, nebo ji při-
způsobit dnešní době. Mezilidské 
vztahy a vývoj člověka za jakého-
koliv režimu, včetně toho součas-
ného, jsou však natolik identické, 

že se rozhodli původní podobu hry 
se vším zachovat. Právě ideje ko-
munismu navíc stojí za mnohými 
rozhodnutími postav…

Vidíte, že se máme na co těšit, 
a proto bych chtěla tímto vyzvat 
vás, divadelní Koječáky, diváky, 
také představitele města, abyste 
nedopustili, aby herci hráli před 
prázdným hledištěm, byla by to 
pro naše město ostuda. Vždyť 
se jedná o krajskou postupovou 
přehlídku, o kterou je ze strany 
divadelních souborů naštěstí 
velký zájem. Nedopusťme, aby 
se o Divadelním Kojetíně mluvilo 
jako o městě, které pořádá kraj-
skou postupovou přehlídku, na 
kterou diváci nechodí…

-svah-

Patnáct důvodů
proč jít do divadla
1. Je to živě!
Divadlo je pokaždé úplně jiné. Žád-
ná dvě představení nejsou stejná.
2. Je to zážitek!
V divadle můžete chytit chřipku 
(a pak se ulít z práce), ale zároveň 
tam můžete potkat životního part-
nera, předvést nové šaty a rozšířit 
si obzory.
3. Je to interaktivní!
Na vlastní oči můžete vidět herce, 
který vás vždycky přitahoval ane-
bo prostě jen zhodnotit jeho výkon. 
Sice si během představení nemů-
žete uvařit kávu a nastavit hlasitost, 
ale můžete dát najevo své emoce. 
Ovšem, když to přeženete, můžou 
dát najevo emoce i herci směrem 
k vám.
4. Je to in!
Choďte do divadla už jen proto, 
abyste měli o čem mluvit. Protože 
téma: „Co jste naposledy viděli v di-
vadle?“ je časté ve společenských 
konverzacích či v hodinách anglič-
tiny. A nemůžete přece rok mluvit 
o jednom představení.
5. Je to voňavé!
Divadlo voní svou jedinečnou at-
mosférou a svým nezaměnitelným 
prostředím. Zkuste se při vstupu do 
divadla zhluboka nadechnout.
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6. Je to emoční!
V divadle zažijete tolik emocí na 
vlastní kůži! A nemusíte se namá-
hat, stačí sedět v hledišti a otevřít 
se všem náladám.
7. Je to uvolňující!
Divadlo vás vtáhne, stáváte se jeho 
součástí už od začátku představe-
ní. Jako by najednou neexistovalo 
nic jiného.
8. Je to obohacující!
V divadle nezažijete nic slabodu-
chého či odfláklého. Za každým 
představením se skrývá neskuteč-
ně moc práce velkého počtu lidí 
a každá inscenace vás obohatí na 
duši, přestože se vám zrovna ne-
musela líbit.

9. Je to laciné!
Většina vstupenek je lacinější než 
třeba vstupenky do kina.
10. Je to osvobující!
Podporujete umění.
11. Je to opojné!
Můžete si dát ve foyer divadla dob-
ré víno za rozumnou cenu.
12. Je to spalující!
Zlepšíte si fyzičku. Ano, jít do 
divadla znamená zvednout se 
z pohodlného křesla před televizí 
a vyrazit do ulic. Chůzí na jehlo-
vých podpatcích nějakou tu kalorii 
určitě spálíte.
13. Je to energické!
Divadlo vás může nabít energií 
nebo vám ji úplně vzít, pokud se 

díváte na dramatickou a složitou in-
scenaci. Ať tak či onak donutí vás 
k přemýšlení nad tím, co jste právě 
viděli.
14. Je to povznášející!
Při cestě domů z divadla cítíte kul-
turní uspokojení na duši a touhu být 
toho všeho součástí i příště.
15. Je to… doplňte sami!
Napadá vás spousta dalších důvo-
dů, proč si zajít na představení? To 
je jedině dobře! Ani v nejmenším 
tento krátký výčet není vše, co di-
vadlo nabízí. Klidně si vypočítejte 
dalších deset nebo dvacet důvodů 
a vrhněte se s chutí k prknům, jež 
znamenají svět!

(čerpáno z www)
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Divadelní Koječák - malá ochutnávka z loňského roku

1) Stréc Milan měl narozeniny, tož 
to musíme oslavit. Zájemce by ho 
mohl třeba pozvat na večeři. Nej-
radši má hrachovó kašu a erteple.
2) Přijela Petra Kohutová! Letos 
už opravdu! I když již několik let 
nekouří, židli v kuřárně má perma-
nentně zarezervovanou. Jistě přiví-
tá společnost (samozřejmě taktéž 
nekuřáckou).
3) Terka bude mít narozeniny, tož to 
musíme oslavit. (Přijímá i šeky.)

SEDM DůVODů PROČ JÍt NA DIVADELNÍ KOJEtÍN
4) Přijďte si pro svou roční dávku 
slávy! Každý, kdo padne do slídivé-
ho očka naší redakce, bude zvěč-
něn v našem seriózním odborném 
divadelním periodiku. To chce pře-
ce každý.
5) Všichni ostatní členové redakce 
měli nebo budou mít narozeniny. 
Musíme to oslavit.
6) Ztrácíte přehled o dění ve světě? 
Nestíháte sledovat kulturní zpra-
vodaje, ekonomiku, hospodářství, 

zahraniční politiku? V Divadelním 
Koječákovi najdete vše na jednom 
místě. Rychle, pohodlně, spolehli-
vě! 
7) Přijďte se socializovat, kulturně 
nabažit, vnitřně pohladit, od srdce 
zasmát, uronit slzičku, zhlédnout 
tolik divadelních her, kolik jen zvlád-
nete. Přijďte nasát nezaměnitelnou 
atmosféru divadelního Sokolova, 
pozdravit staré známé, poznat 
nové, posedět, popít, počíst si!

1) V Kojetíně nemusíte chodit na 
náročná existencionální dramata, 
v Kojetíně existencionální drama 
žijete.
2) V Kojetíně se nemusíte zajímat 
o sociální problematiku menšin, 
menšiny bydlí v baráku vedle vás.
3) V Kojetíně nemusíte bojovat za 
rovnost lidských práv, Kojetín vy-
stupuje jako hlavní rudá hvězda ve 
filmech o lidských právech.
4) Na Divadelním Kojetíně při de-
batě o zhlédnutém díle nemusíte 
disponovat znalostmi filmové vědy, 
teorie interaktivních médií či bez-
pečnostních a strategických studií, 
stačí vám strávit půl hodiny ve Sva-
čině kanceláři a víte vše. 
5) V Kojetíně se nemusíte bavit 
s lidmi od ombudsmana ani se sa-
motným ombudsmanem, zato ale 
můžete ombudsmanovi napsat do-

DESEt DůVODů, PROČ JEt NA PŘEHLÍDKU DO KOJEtÍNA
A NEZůStAt V BRNě NA JEDNOM SVětě

pis a stoprocentně vám pomůže.
6) V Kojetíně nemusíte chodit na di-
vadelní after party ve stylu „kebab-
-falafel“ nebo „oblečení ze sekáče“. 
První dvě věci tu totiž nikdo nezná 
a ta třetí je standard. 
7) V Brně se dělají rauty jen z jídla 
z popelnice, v Kojetíně nám Lenka 
Šípková nosí na svačinu obří klobá-
sy a říká jim párky. 
8) V Kojetíně vydělává prodavačka 
v Albertu na litr vína hodinu, v Brně 
musí prodavačka v Tescu pípat na 
pásu tolik hodin, kolik si chce dát 
deci. 
9) V Kojetíně je tolerantnější postoj 
k umění - díky levnějšímu vstupné-
mu nemáte tendenci řešit kvalitu 
představení, takže jdete na cokoli, 
hlavně že tam má bufet Dušan Me-
duna. 
10) Jediná nevýhoda návštěvy Ko-

jetína je to, že po pěti dnech nutně 
potřebujete odjet do Brna a začít 
bojovat o svá lidská práva.

„Jestliže vás muž pozve do divadla 
a veze vás tam nastrojenou svým 
automobilem - stejně ďábelským 
strojem jako je on sám, myslete na 
to, že při nastupování můžete od-
halit část nožky a muž neudrží svůj 
chtíč a vrhne se na vás.“

„Nedoslýchá-li člověk v divadle, 
může si pomoci takto: chyť úhoře 
živého, dej do lahve a nalej naň 
vína z bufetu; potom zadělej lá-
hev do divadelního koláče a dej do 
peci. Když koláč vytáhneš, vyndej 
láhev, obsah přeceď a třikrát den-
ně do uší kapej; do příštího ročníku 
ozdravíš.“

RADy
KOJECHUCKOVy BÁBy
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Středa 16. března 2016 - 10.00 hodin
Divadlo tramtarie Olomouc

D. Keyes:
RŮŽE PRO ALGERnOn

poetický příběh pro studenty GKJ (nesoutěžní)

Středa 16. března 2016 - 20.00 hodin
sLAVnOstnÍ ZAHÁJEnÍ

Středa 16. března 2016  - ihned poté
Ds Hanácká scéna měKs Kojetín

M. Doleželová, R. Vencl: KDYŽ sE ZHAsnE
konverzační komedie (1. soutěžní představení)

Čtvrtek 17. března 2016 - 8.15 a 10.15 hodin
Divadélko pro školy Hradec Králové

M. Moravec, V. Troníček:
DIVADELnÍ CEstOPIs AnEb EVROPOU

OD REnEsAnCE PO REALIsmUs
divadelní představení pro žáky ZŠ a studenty GKJ 

(nesoutěžní představení)

Čtvrtek 17. března 2016 - 16.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž

I. Levin: VEROnIČIn POKOJ
thriller (2. soutěžní představení) - aréna

Čtvrtek 17. března 2016 - 20.00 hodin
Ds Aspol brno

B. Vian: PěnA DnÍ
drama (3. soutěžní představení)

Pátek 18. března 2016 - 8.15 a 10.00 hodin
Divadlo Koráb brno

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A bYstROZRAKÝ
divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky ZŠ

(nesoutěžní představení)

Pátek 18. března 2016 - 16.00 hodin
Lidové divadlo při mIKs Krnov

J. Shirley: VRAŽDA sEXEm
komedie (4. soutěžní představení)

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

pořádají
24. ROČnÍK PŘEHLÍDKY AmAtÉRsKÝCH

DIVADELnÍCH sOUbORŮ DIVADELnÍ KOJEtÍn 2016
který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín

ve dnech 16. - 20. března 2016
a je krajskou postupovou přehlídkou s nominací na Celostátní přehlídku

amatérského činoherního a hudebního divadla 5. Divadelní Piknik Volyně 2016
vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč, děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední nesoutěžní divadla 40 Kč)

permanentní vstupenka: 300 Kč - rezervace a předprodej na VIC Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403

PROGRAM PŘEHLÍDKy:
Pátek 18. března 2016 - 20.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
O. Wilde:

stRAŠIDLO CAntERWILLsKÉ
komedie (5. soutěžní představení)

Pátek 18. března 2016 - 22.00 hodin
JAnEK tAbARA

akustický koncert - zpěv + kytara (vestibul Sokolovny)

Sobota 19. března 2016 - 11.00 hodin
blud v tyátru bludov

P. Němec: AmAnt
situační komedie (6. soutěžní představení)

Sobota 19. března 2016 - 15.00 hodin
K.V.A.s. Karviná

R. Vrba:
DRCLA LOKtEm VO KREDEnC

retrokomedie (7. soutěžní představení)

Sobota 19. března 2016 - 20.00 hodin
Divadlo Haná Vyškov

C. Goldoni: sLUHA DVOU PÁnŮ
komedie (8. soutěžní představení)

Neděle 20. března 2016 - 11.00 hodin
Divadelní sdružení Horních Počernic

P. Kohout: DVAnÁCt
divadelní hra o mezilidských vztazích

(9. soutěžní představení)

Neděle 20. března 2016 - 16.00 hodin
sLAVnOstnÍ VYHLÁŠEnÍ
VÝsLEDKŮ A UKOnČEnÍ

mImO PŘEHLÍDKU:
Středa 23. března 2016 - 19.30 hodin

Kočovné divadlo AD HOC
J. Duchek: s ÚsměVEm nEPILOtA

Dumavě filozoficky komponovaný večer
s originálními písněmi a obskurní poezie...



Kojetínský zpravodaj 3/16

28

Centrum sociálních služeb Kojetín
tak jsme se konečně 
dočkali!

Mluvilo a plánovalo se o nich již tři 
roky předem a konečně přišel ten 
den „D“, kdy se všech dvanáct stu-
dentů začínajících v konzultačním 
středisku Kojetín Virtuální univerzi-
tu třetího věku vydalo na promoce, 
aby se po zaslouženém a poctivém 
studiu šesti rozličných témat na-
bízených Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univer-
zity v Praze stali promovanými stu-
denty Univerzity třetího věku.
Všechno začalo v pondělí 25. led-
na 2016, kdy se spolu s nimi vy-
dalo na cestu (raději o den dříve) 
dalších osm studentů, kteří jeli své 
kolegy podpořit a podívat se, co 
každého z nich čeká, když budou 
řádně plnit studentské povinnosti. 
Doprovázely je ředitelka CSS Ko-
jetín Blanka Laboňová, která s ce-
lou myšlenkou začít u nás v Kojetí-
ně Virtuální univerzitu třetího věku 
přišla, tutorka Andrea Hrdličková, 
která se po tři roky snažila dohlí-
žet na úspěšný průběh jejich studia 
a všech administrativních záleži-
tostí, které VU3V obnáší a Žaneta 
Hřeblová, která byla celou dobu 
cesty a pobytu v Praze nápomocna 
jejich zdárnému absolvování.
Po příjezdu do Prahy jsme se vrh-
li do víru velkoměsta a cestování 
metrem, které u nás, na Moravě, 
nezažíváme každý den. Ubytovali 
jsme se na studentských kolejích 
výše zmiňované vysoké školy a po 

dobrém obědě a krátkém odpočin-
ku se vydali na odpolední procház-
ku Prahou. Po návratu následovala 
zasloužená večeře v užší sestavě 
účastníků zájezdu, neboť někteří 
se rozhodli strávit večer kulturně, 
zhlédnutím divadelního představe-
ní ve Stavovském divadle. 
Úterní ráno 26. 1. 2016 dýchalo leh-
kou nervozitou a nedočkavostí, jak 
celý ceremoniál promocí dopadne. 
Vyklidili jsme pokoje, přesunuli se 
do nedaleké auly vysoké školy a dle 
předem vymezeného zasedacího 
pořádku usedli slavnostně naladění 
a oblečení do křesel, aby vše mohlo 
v jedenáct hodin začít. 
A také, že začalo. Slavností průvod 
členů promočního kolegia, který čí-
tal sedm členů, vcházel do auly za 
doprovodu promotorky, 1. proděka-
na a slavnostní fanfáry. Všichni čle-
nové akademické obce účastni pro-
močního aktu nám byli představeni 
a po krátkém projevu spectabilis, 
jenž vyzdvihl potřebu vzdělávání 
se právě u seniorů, kteří jsou nosiči 
životní moudrosti, přetrvávajících 
tradičních hodnot a jsou důležitým 
prvkem mezigenerační komunika-
ce a důležitost jejich zapojení do 
společenského života, přišlo na 
řadu samotné předávání osvěd-
čení. Každé konzultační středisko, 
které bylo jmenováno, povstalo 
a úklonem hlavy pozdravilo všech-
ny přítomné. Pro osvědčení při-
cházeli jednotliví zástupci čtených 
konzultačních středisek. V tomto 
semestru mělo nárok na účast na 
promocích 311 seniorů z 66 konzul-
tačních středisek napříč celou Čes-
kou republikou. 
Po předání poděkoval za všechny 
studující seniory tutor z konzultač-
ního střediska Oucmanice a slav-
nostní akt se blížil ke svému závě-
ru. Následovala již jen hymna naší 
republiky a za zvuků studentské 
hymny Gaudeamus igitur zůstalo 
nejedno oko zastřené slzou dojetí. 
A tak to má být. Vždyť promováni 

nejsme každý den a za vším stojí 
úsilí nejen těch, kteří vše administ-
rují a organizují, ale především sna-
ha a studium každého z přítomných 
seniorů, kteří byli takto za své pilné 
studium oceněni. Pak následovalo 
nezbytné focení na památku, lou-
čení s organizátorkami promocí 
a odjezd do centra města, kde na 
nás čekal nejen oběd v historické 
části města Prahy, ale též příjemná 
kulturní tečka na závěr našeho po-
bytu, kterou byla komentovaná pro-
hlídka historického skvostu nejen 
Prahy, ale jak jsme se později do-
věděli, celé Evropy. Druhé nejstar-
šího divadlo v Evropě – Stavovské 
divadlo (hned po milánské La Sca-
le) nás uchvátilo nejen svou historií 
a působením W. A. Mozarta, ale též 
svou architekturou, propracovanos-
tí interiéru i důmyslností technické-
ho zázemí, do kterého jsme měli 
možnost při prohlídce nahlédnout. 
Plni směsicí dojmů za oba dva dny 
jsme příjemně unaveni nastupovali 
do vlaku, který nás sice se zpoždě-
ním, ale přece, bezpečně dovezl 
domů. 
A co dodat závěrem? Jsme rádi, 
že jsme mohli zmiňované dva dny 
prožít pospolu v naší krásné Praze, 
mohli si vychutnat její atmosféru 
a zažít důstojné ocenění tří let studia 
seniorů, kterým ovšem nic nekon-
čí, neboť dle vlastní libosti mohou 
i nadále studovat, vybírat si z nabí-
zených témat a za tři roky se opět 
účastnit tohoto slavnostního cere-
moniálu.

A. H.

Setkání studentů VU3V 
se starostou města 
Kojetína

Jak se již zmiňujeme v předchozím 

článku, jsou v našem konzultač-
ním středisku VU3V od letošního 
ledna první promovaní absolventi 
virtuálního studia cyklu „Svět okolo 
nás“. A protože ze svého úspěchu 
měli a mají neutuchající radost, 
chtěli se o ni podělit též se staros-

tou města Kojetína, a tak vyslovi-
li přání se s ním setkat. Starosta 
Jiří Šírek jejich přání vyslyšel 
a pozval je na přátelské poseze-
ní na radnici v jeho pracovně na 
čtvrtek 18. února 2016, kam se 
také devět z dvanácti promova-
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ných studentů dostavilo společně 
s ředitelkou Blankou Laboňovou 
a tutorkou konzultačního střediska 
Andreou Hrdličkovou.
V příjemné atmosféře si navzájem 
sdělili své dojmy ze studia, ve kte-
rém i nadále pokračují, neboť první-
mi třemi léty nic nekončí. Pohovo-

řili o plánech města, které se týkají 
jeho zvelebení, i o svých přáních 
a představách, která by se mohla 
ve městě realizovat a být prospěš-
ná pro seniory i ostatní občany. Vše 
prokládáno historkami ze života 
a veselým smíchem všech přítom-
ných. Nemůžeme než konstatovat, 

že první setkání tohoto druhu se 
na radnici velmi vydařilo, všichni 
si odnesli nejen krásnou růži vě-
novanou přímo panem starostou, 
ale i příjemné zážitky ze setká-
ní, které možná nebylo poslední. 
Každopádně studenti pozvali pana 
starostu do svých studijních řad 
na poslední hodinu právě probí-
hajícího kurzu Genealogie, aby se 
sám přesvědčil, že slova o dobrých 
podmínkách ke studiu a hlavně 
o dobré partě, která se mezi stu-
dujícími neustále rozrůstá, jsou 
pravdivá a není to jen nějaké klišé. 
Už se na pana starostu všichni tě-
šíme.   

                                   A. H.

Nový semestr – nové 
téma – tentokrát Ge-
nealogie

S příchodem nového měsíce úno-
ra začal v našem konzultačním 
středisku nový semestr Virtuální 
univerzity třetího věku. Téma: „Ge-
nealogie – Hledáme své předky“ se 
rozhodlo studovat od 3. února 2016 
nejen všech 25 pokračujících stu-
dentů, ale i dva noví senioři, kteří 
přišli rozšířit řady posluchačů. Na 

slavnostní zahájení se dostavila 
nejen ředitelka CSS Kojetín Blan-
ka Laboňová, ale i místostarosta 
města Kojetín Miloslav Oulehla, 
který dodatečně pogratuloval všem 
promovaným absolventům a po-
přál mnoho studijních úspěchů do 
dnů následujících všem přítomným 
seniorům. Představen byl též náš 
nový kolega – sociální pracovník/
koordinátor CSS Kojetín Pavel Ju-
ran. S velkým díky a překvapením 
přijala poděkování od „svých“ stu-
dentů za organizaci výuky i tutorka 
KS Andrea Hrdličková. Po již tradič-

ním krátkém přípitku mohla začít 
samotná výuka. Jak se zdá, oblast 
studia bude velmi zajímavá, a to 
i pro ty, kteří ještě nejsou rozhodnu-
ti pustit se do hledání kořenů svých 
rodů a rodinných vazeb. Pokud by 
se mezi seniory v Kojetíně a okolí 
našli tací, kteří by chtěli tento typ 
studia vyzkoušet, ale třeba je ne-
zaujalo právě studované téma, mů-
žeme již nyní v předstihu prozradit, 
že pro zimní semestr, který začne 
běžet od října 2016, je již vybráno 
téma, a to „Dějiny oděvní kultury.“

A. H.

Poděkování
K svátku MDŽ děkuji Školní 

jídelně za velmi chutné obědy, 
dále malému obchůdku Dobrůtky 

od Verunky za příjemnou 
atmosféru v obchodě

a pečovatelkám Centra sociálních 
služeb Kojetín.

František Riegl NA FACEBOOK

RODINNOU OSLAVU NEBO SVAtBU MůžEtE SLAVIt V PROStORÁCH VIC
K těmto příležitostem MěKS Kojetín krátkodobě pronajímá

sál, bistro nebo nádvoří Vzdělávacího a informačního centra Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Informace na telefonech: 581 202 202, 774 001 403
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            DůM SVAtÉHO JOSEFA 
CENtRUM DENNÍCH SLUžEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOtNÍM POStIžENÍM

PROGRAM NA MěSÍC BŘEZEN 2016
 PRO VŠECHNy SENIORy A LIDI SE ZDRAVOtNÍM POStIžENÍM

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

Charita Kojetín

středa 2. 3. a pátek 4. 3. 2015 - 
od 10 hodin

PLEtENÍ Z PAPÍROVÉHO PROUtÍ
(materiál + prov. nákl. 20 Kč/hodina)

Zveme vás na pletení  
velikonočních ošatek a dekorací!

Zveme všechny na 
ZDRAVOtNÍ CVIČENÍ

 každé úterý a pátek 9 - 10 hodin 
v tělocvičně v Domě sv. Josefa.
Cena za jednu lekci je 20 Kč.

Možnost i cvičení na rotopedech  
a masáže na masážním křesle. 

středa 9. 3. 2016
ZAŘÍZENÍ BUDE 

Z PROVOZNÍCH DůVODů
 UZAVŘENO!

Od čtvrtka 17. 3. 
do středy 23. 3. 2016

VELIKONOČNÍ JARMARK  
S VýStAVOU KRESEB A VItRÁžÍ

Každý den 8.00 – 14.30 hodin
Zveme vás na prodejní výstavu 
výrobků, které vytvořili uživatelé 
v „Dílně pro radost“ v Domě sv. 

Josefa.

čtvrtek 26. 3. 2016 
od 9 hodin

MŠE SVAtÁ
 za Charitu Kojetín, 

její pracovníky, 
uživatele 

i dobrodince. 
V případě zájmu 

je možná doprava 
charitním automobilem.

Město Kojetín finančně přispívá 
na činnost Domu sv. Josefa.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a tovačov 

6. 3. 2016 (4. postní neděle: Leatare)
BOHOSLUžBy

- od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

6. 3. 2016 (4. postní neděle: Leatare)
13. 3. 2016 (5. postní neděle: Judica)

20. 3. 2016 (6. postní neděle: Palmarum)
27. 3. 2016 (neděle Vzkříšení -  Boží hod velikonoční)

BOHOSLUžBy
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

13. 3. 2016 (5. postní neděle: Judica)
BOHOSLUžBy

- od 8.15 hodin v Polkovicích (obřadní síň OÚ)

Pozvání k setkání v březnu (v čase "postu" a Velikonoc)

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

23. 3. 2016 (středa – Sazometná, 
poslední pomazání)

 MODLItBy A ZPěVy Z tAIZÉ 
- od 18.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

24. 3. 2016 (čtvrtek – Zelený)
BIBLICKÁ HODINA 

od 18.00 hodin na faře kolem stolu 
(Poslední večeře Páně, modlitba v  Getsemane)

25. 3. 2016 (pátek – Velký)
 PAŠIJE 

od 18.00 hodin v Husově sboru modlitebně

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

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

Dr. Rudolf Steiner – architekt po-
znání lidské duše.

(91 let od úmr-
tí zakladatele 
duchovní vědy 
anthroposofie  
a waldorfského 
školství)
Architekt, lite-
rární historik, 
spisovatel, filo-
sof, dramatik, 

choreograf, malíř, pedagog, soci-
ální myslitel, esoterik. Je to na jed-
noho člověka příliš? Rudolf Steiner 
dělal jen to, co považoval za správ-
né. Nejvíce ovšem proslul jako za-
kladatel antroposofie a waldorfské-
ho školství. Zemřel před jedna de-
vadesáti lety 30. března 1925. 
Steiner (1861-1925) se narodil do 
rodiny železničáře na dnešním ra-
kousko-slovinsko-chorvatském tro-
jmezí. Odmaturoval ve Vídni a za-

čal se věnovat matematice, fyzice  
a filosofii. Stal se editorem Goetho-
va díla, což výrazně ovlivnilo jeho 
profesní dráhu. Rozpracoval Goe-
theho přírodní filozofii a začal for-
mulovat vlastní koncepci hranic po-
znání. V roce 1894 publikoval Filo-
sofii svobody, stěžejní dílo Steinera 
- filosofa. Jeho dítě, anthroposofie, 
usiluje o poznání člověka prostřed-
nictvím moudrosti. Smyslem je vést 
sebe sama k sebepoznání a sebe-



3/16 Kojetínský zpravodaj

31

Pozvánky na akce

Církev Československá husitská
výchově. 
Steiner proslul tím, že mluvil spa-
tra, mnohé jeho knihy vznikly tak, 
že přičinliví posluchači pořizovali 
stenografický záznam. Vedl antro-
posofickou společnost, často před-
nášel i v Praze, kde k jeho poslu-
chačům patřil i Franz Kafka. 
Záběr přednášek byl neobyčejně ši-
roký: od kosmogonie a mysterií až 
k zemědělství, medicíně a vzdělá-
vacímu procesu. Steiner postupně 
uplatňoval své učení na různé obo-
ry od dramat přes výtvarné umění  
a hudbu až po architekturu. 
Steiner vždy zdůrazňoval křesťan-
ský vhled do duchovních světů. 
Anthroposofie má být dovršením 
antropologie coby vědy o člověku 

získané smyslovým a rozumovým 
poznáním. 
Teprve díky pochopení lidské by-
tosti se tato přírodní věda mění ve 
vědu duchovní. 
S hodnocením Steinerova odkazu 
přetrvávají dodnes jisté problémy, 
možná i kvůli tomu, že seznámit 
se s celým jeho dílem je téměř nad 
možnosti jednoho života. 
Třebaže byl duchovním mistrem  
a filozofem, jeho návrh Goethea-
nea, sídla anthroposofické společ-

nosti ve švýcarském Dornachu, je 
považován za základ organické ar-
chitektury. Když na přání šéfa stutt-
gartské cigaretové továrny Waldorf-
-Astoria vybudoval školu pro děti 
dělníků, vznikla dodnes populární 
waldorfská škola.

Zdeněk Krušina
Farář CČSH ve Vlašimi, 

člen anthroposofické společnosti, 
vědec, astronom,

autor knih Tajné dějiny světa 
a Evangelium neznámého Eséna

Milovníci hudby, tance a dobré zábavy srdečně vás zveme na tradiční

K poslechu a k tanci hraje kapela Esmeralda

V sobotu 19. března 2016 od 20 hodin
v kulturním domě v Popůvkách 

Čeká na vás spousta jídla, pití, bohatá tombola a půlnoční překvapení!

 Těší se na vás sbor dobrovolných hasičů Popůvky!

JOsEfOVsKOU ZÁbAVU 
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Inzerce

Vzpomínky

Dne 30. března 2016 by se dožil 100 let a dne 10. února 2016
uplynulo 21 let, co nás navždy opustil

pan Augustýn Uhýrek z Kovalovic

S láskou vzpomínají synové Zdeněk, Ladislav,
dcery Květoslava a Jana s rodinami

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 6. února by se dožil 85 let 

pan Milan Zelinka z Popůvek

S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 6. března 2016 si připomeneme 10. smutné výročí úmrtí 

pana tibora Šmídy
S láskou vzpomínají manželka, dcery s rodinami a sestra s rodinou

Hledáme
na poloviční úvazek prodavačku.

Jsme menší kolektiv a uvítáme
spolehlivou kolegyni.

Informace na telefonu: 602 576 809

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál

Dne 14. března 2016 by se dožil 70 let

pan Jiří Slouka
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

SLEDUJtE KULtURNÍ DěNÍ
V KOJEtÍNě NA:

www.MEKSKOJEtIN.CZ
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Blahopřání

V sobotu 30. ledna 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Štěpán tvrdý Natálie Nesrstová Veronika Slováčková Erik Spáčil
Blahopřejeme! Foto: J. Večeřová

Dne 6. března 2016 tomu bude 10 let,
co spatřila tento svět slečna 

terezka Večerková z Kojetína.

Hodně štěstí, zdraví a saky plné velkých ryb 
ti přejí babička, teta, Pepa a Andrejka

Vzpomínky

Dne 5. března 2016 by se dožila 68 let

paní Jaroslava Ernstová

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel a děti s rodinami

Dne 16. března 2016 tomu bude 5 let, 
co nás navždy opustil náš tatínek 

pan Jaroslav Mrtvý
Stále vzpomínají dcery s rodinami

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět.

Dne 12. března 2016 oslaví 75. narozeniny

paní Marie Slouková
Hodně štěstí a hlavně zdraví přejí děti s rodinami


