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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Zastupitelstvo našeho města schválilo na svém zasedání 
29. března 2016 rozpočtové opatření, kterým se do rozpoč-
tu zařadila řada oprav a investic.
Z nich největší akcí je bezpochyby rekonstrukce koupa-
liště. Celková částka přes 5,8 milionu korun se nebude 
týkat vlastních bazénů, ale především zázemí, které se 
v areálu nachází. Po kompletní rekonstrukci provedené 
ze státní dotace před deseti lety, se tentokrát bude jednat 
o celou škálu prací, které jak pevně věřím, přispějí k za-
traktivnění našeho koupaliště, umožní mnohem lepší vyžití 
především pro mladé návštěvníky a stanou se důvodem 
pro jeho větší návštěvnost, a to i nejen v tzv. koupacích 
dnech. K tomuto tématu najdete na straně 3 a 4 rozsáh-
lejší rozhovor s členem rady města Leošem Ptáčkem.
A i když je zdánlivě na koupání ještě dost času, práce 
již začaly probíhat tak, aby letošní sezóna již fungovala 
v upraveném areálu.
Pokud se rozhodnete v letním období pro návštěvu ko-
jetínského koupaliště, budete určitě příjemně překvape-
ni.

Jiří Šírek, starosta Kojetína
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém zasedání konaném dne 9. března 2016
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávy o hos-
podaření příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Kojetín v roce 
2015,
- schválila roční účetní závěrky 
příspěvkových organizací za rok 
2015, včetně jejich výsledku hos-
podaření,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru směny pozemků v katastrálním 

Ve zkratce
 Jak jsem se již zmínil v úvodním 
článku, naši zastupitelé schválili na 
svém březnovém zasedání rozpoč-
tové opatření, které zahrnuje patrně 
největší letošní investici, kterou je re-
konstrukce koupaliště. Mimo to jsou 
v něm zahrnuty opravy na školních 
budovách v celkové výši cca 430 tis. 
Kč, opravy na některých budovách 
DPS a sokolovně.
Zahrnuta je i částka 250 tis. Kč na 
opravu chodníku v Kroměřížské uli-
ci, rekonstrukce topení v objektu 

území Kojetín a obci Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína 
za pozemky, které jsou ve vlast-
nictví „Nadace Doktora Leopolda 
Prečana, arcibiskupa olomoucké-
ho, k podporování Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci“,
- schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu prostor sloužících k podni-
kání v budově polikliniky v Kojetíně 

ve III. nadzemním podlaží, prosto-
ry č. 8, 9 a 10, o celkové výměře 
cca 44,8 m2, za podmínek nájmu 
na dobu neurčitou, výši nájemného 
528 Kč/m2/rok + zálohy na služby 
spojené s nájmem,  za účelem pro-
vozování soukromé lékařské praxe.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 11. zasedání konaném dne 29. března 2016

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o hospo-
daření Města Kojetín za rok 2015,
- schválilo závěrečnou zprávu 
o provedené inventarizaci majetku 
a závazků Města Kojetín a příspěv-
kových organizací za rok 2015,
- schválilo závěrečný účet Města 
Kojetína za rok 2015, včetně zprá-
vy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2015, a souhlasilo s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku Města 
Kojetín za rok 2015 a to bez výhrad,
- schválilo příděly do fondů pří-
spěvkových organizací z vykázané-
ho výsledku jejich hospodaření za 
rok 2015,
- schválilo poskytnutí dotací na rok 
2016 v celkové výši 1 910 000 Kč, 
dle návrhu zpracovaného komisí 
RM pro poskytování peněžitých do-
tací, 
- schválilo uzavření veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotací na 
rok 2016,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 4/2016, kterým se zapojují do 

rozpočtu:
- nové příjmy ve výši    1 320,00 Kč
- nové výdaje ve výši   1 320,00 Kč,
- neschválilo prodej části pozemku 
p. č. 204/1, ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 70 m2, 
ve vlastnictví Města Kojetína,
- schválilo převod bytové jednotky 
č.1185/7, která se nachází v domě 
č. p. 1185,1191 a bytové jednotky 
č.1205/4, která se nachází v domě 
č. p. 1204, 1205, v celkové ceně 
856.000 Kč,
- vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření Sportovní haly Kojetín za 
rok 2015,
- schválilo změnu a úplné znění 
zakladatelské listiny obchodní spo-
lečnosti TECHNIS Kojetín, spol. 
s r. o., a to z důvodů rozšíření před-
mětu podnikání společnosti o hos-
tinskou činnost,
- vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti Školní jídelny Kojetín, příspěvko-
vé organizace za rok 2015,
- vzalo na vědomí výroční zprá-
vu Městského kulturního střediska 

Kojetín, příspěvkové organizace za 
rok 2015,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
Centra sociálních služeb Kojetín, 
příspěvkové organizace za rok 
2015,
- zřídilo při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, 
pro školní rok 2016/2017 jednu pří-
pravnou třídu,
- vzalo na vědomí zprávu o reali-
zaci opatření Druhého komunitního 
plánu sociálních služeb ve městě 
Kojetíně na období let 2012–2016,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
o činnosti Městského úřadu Kojetín 
za rok 2015,
- neschválilo návrh obecně zá-
vazné vyhlášky o provozování sáz-
kových her, loterií a jiných podob-
ných her na území města Kojetína 
a stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázko-
vých her, loterií a jiných podobných 
her.

Jiří Šírek

sladovny (plyn místo elektřiny) nebo 
příspěvek na nákup nového vozidla 
pro potřeby DDM Kojetín.
Jsou zde i částky na zpracování 
projektové dokumentace. Týkají se 
zpracování projektu na „Arcibiskup-
skou cyklostezku" v katastru Kojetí-
na (500 tis. Kč), projektů na chod-
ník a rekonstrukci kulturního domu 
v Popůvkách (celkem 200 tis. Kč) či 
zpracování projektové dokumentace 
na výstavbu parkoviště na konci Pol-
ní ulice.

V rozpočtovém opatření je zahrnuta 
také částka 550 tisíc Kč na realiza-
ci usměrnění dopravy na křižovatce 
ulic Hanusíkova a Svatopluka Če-
cha nedaleko gymnázia.

Jiří Šírek

INTERNETOVÉ STRÁNKY
MĚSTA KOJETÍN

WWW.KOJETIN.CZ
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Koupaliště v Kojetíně v letošním roce změní podobu
V čem změny spočívají jsme 
se zeptali člena rady města 
Leoše Ptáčka…

Co přimělo vedení města tak-
to masivně investovat právě na 
koupališti? Není tajemstvím, že 
návštěvnost koupaliště místními 
občany spíše klesá.
Myslím, že je to právě tato sku-
tečnost. Město každoročně dotuje 
provoz koupaliště nemalými pro-
středky v řádu set tisíc korun a my 
bychom byli rádi, kdyby tyto peníze 
byly vynakládány zejména ve pro-
spěch občanů Kojetína.

Co konkrétně tedy uděláte proto, 
aby místní navštěvovali koupali-
ště ve větší míře?
Nechali jsme zpracovat projektovou 
dokumentaci celkové revitalizace, 
která zahrnuje automatickou závla-
hu všech travnatých ploch, doplně-
ní zeleně liniovou zkrášlující výsad-
bou a obnovu mobiliáře. Pro naše 
nejmenší vybudujeme nádherné 
hřiště s hracími prvky, houpačkami, 
trampolínami a mlhovištěm. Obno-
veny budou i některé v minulosti 
zrušené chodníky tak, aby celé 
koupaliště bylo možné objet s ko-
čárkem, popř. na vozíku pro imobil-
ní občany. Samostatnou kapitolou 
je beach zóna, od které si slibuje-
me, že naše koupaliště zatraktivní 
zejména pro rekreační sportovce 
všech věkových kategorií a dále pro 
naši mládež, která se sportu věnu-
je na výkonnostní úrovni. Součástí 
zóny budou čtyři univerzální hřiště 
pro plážový volejbal, fotbal, tenis či 
stále populárnější badminton. Vel-

mi důležitou informací pro občany 
je, že celou plážovou zónu, včetně 
dětského hřiště, bude možné využí-
vat od jara do podzimu bez ohledu 
na to, zda bude v provozu koupališ-
tě. Celý prostor bude nově, ve dvou 
nezávislých okruzích, ozvučený 
– zvlášť pro koupaliště a zvlášť pro 
sportovce.

Chceme umožnit volný vstup 
na koupaliště veškeré mládeži 
organizované ve sportovních 
či zájmových organizacích 
na území našeho města.

Už jen zbývá, aby místní vyslyše-
li vaše přání…
To není všechno! Zainvestujeme 
i do systému evidence návštěvní-
ků, který umožní zvýhodnit určité 
věkové skupiny a zájmové skupiny. 
Chceme umožnit volný vstup na 
koupaliště veškeré mládeži orga-
nizované ve sportovních či zájmo-
vých organizacích na území naše-
ho města.

Děti a mládež tedy budou mít 
vstup na koupaliště zdarma?
Zdarma ne, vstupné na koupaliště 
bude součástí členských příspěvků 
na DDM, v Sokole, Slavoji apod. 
Slibujeme si od tohoto zvýhodnění 
také vyšší motivaci pro rodiče za-
pojit své děti do mimoškolních čin-
ností.

Nediskriminujete naopak tímto 
opatřením děti, které organizova-
né nikde nejsou?
Diskriminace? Chcete tomu takto 
říkat? Jak se říká tomu, když zre-
konstruujete z dotačních prostřed-
ků Evropské unie penzion vedle 
naprosto stejného zařízení, které 
majitel opravil a zprovoznil ze svých 
vydělaných prostředků, nebo do-
konce z peněz půjčených od ban-
ky? Není toto jasné znevýhodnění 
jednoho z nich?  Kdykoli zvýhodníte 
jednu skupinu oproti druhé, je mož-
né použít slovo diskriminace (čes-
ky „rozlišování“). Já tomu v tomto 
případě říkám jinak… Našim cílem 
je, abychom motivovali zejména ty 
rodiče, kteří úlohu mimoškolní čin-
nosti pro rozvoj osobnosti svých po-
tomků podceňují, k tomu, aby svůj 
postoj přehodnotili a pomohli nám 

vést své potomky ke sportu, k lásce 
k přírodě a rodnému městu.

Myslíte si, že se vám podaří tímto 
opatřením přivést k organizova-
né činnosti ve větší míře i mládež 
z romských rodin? V posledních 
několika letech v Kojetíně těchto 
dětí poměrně významně přibylo!
To netuším. Cikánskému etniku 
tato společnost věnuje ohromnou 
pozornost a vynakládá značné pro-
středky na plné začlenění těchto 
lidí. Výsledky jsou bohužel zatím 
tristní. Já toto opravdu nevím.
Osobně si myslím, že pokud chce-
me alespoň částečně zastavit odliv 
mladých vzdělaných lidí z Kojetína, 
musíme naše město zatraktivnit 
tak, aby měli důvod neodejít.

Další možností, jak vytvo-
řit pracovní místa, je drobné 
a střední podnikání místních 
občanů, kteří nám nejprve ale 
nesmí z Kojetína odcházet.

Nemyslíte si, že pro mladé lidi 
v jejich rozhodování, kde se usa-
dí, hrají roli na prvním místě pra-
covní příležitosti?
Myslím, že je to jeden z těch nej-
podstatnějších parametrů, ne ale 
jediný. Vytvořit nová pracovní mís-
ta lze příkladně tím, že přivábíme 
investora, kterému musíme nabíd-
nout vhodné pozemky a kvalifikova-
nou pracovní sílu. Ne v prvé řadě 
levnou! Kvalifikovanou pracovní 
sílu s úměrnými finančními nároky. 
V otázce pozemků, když vyloučíme 
záplavová území, zbývá značně 
omezená plocha, která je rozdrobe-
na mezi stovky vlastníků a vykoupit 
jakoukoli ucelenou část je prakticky 
nemožné. Vedle všech potenciál-
ních řešení vyčnívá necelých tři-
cet hektarů pozemků pod bývalým 
cukrovarem, výborně dopravně 
dostupných, s přivedenými inže-
nýrskými sítěmi. Celé této plochy, 
ideální pro rozvoj Kojetína, se před 
časem zmocnil investor, který bu-
doucí možný rozvoj Kojetína přibrz-
dil na desítky let. Namísto nových 
pracovních míst nám za městem 
vyrostl jeden z největších ekono-
mických nesmyslů moderní doby. 
S tímto bohužel vedení města ne-
může udělat vůbec nic …
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Koupaliště v Kojetíně v letošním roce změní podobu!
Další možností, jak vytvořit pracov-
ní místa, je drobné a střední pod-
nikání místních občanů, kteří nám 
nejprve ale nesmí z Kojetína od-
cházet.

V našem městě, stejně jako 
v každém jiném, kumulaci lidí 
bez ochoty se vzdělávat a v dů-
sledku toho bez perspektiv zvy-
šování životní úrovně, můžeme 
zabrzdit jen tak, že těm ctižádo-
stivým, o které velmi stojíme, 
nabídneme podmínky pro život 
v nadstandardní kvalitě. 

Zmínil jste ještě kvalifikovanou 
pracovní sílu. Jak si podle vás 
v tomto ohledu Kojetín stojí?
Myslím, že nevalně, ale toto jde 
částečně změnit. Nechci se opa-
kovat. V našem městě, stejně 
jako v každém jiném, kumula-
ci lidí bez ochoty se vzdělávat 
a v důsledku toho bez perspektiv 
zvyšování životní úrovně, můžeme 
zabrzdit jen tak, že těm ctižádosti-
vým, o které velmi stojíme, nabíd-
neme podmínky pro život v nad-
standardní kvalitě. V rámci našich 
možností, samozřejmě. Součástí 
této střednědobé vize je i koupali-
ště, o kterém se začne v regionu 
mluvit v superlativech; uděláme 
pro to všechno. Musíme dát zapo-
menout na loňskou antireklamu, 
kdy byl surově napaden plavčík 
a „přebít“ například takovéto nekul-
turní a odporné jednání kvalitou. 
Občané Kojetína se nesmí jezdit 
koupat jinam, protože se na našem 
koupališti necítí příjemně nebo do-
konce bezpečně.

Jaké další projekty pro zkvalitně-
ní života v Kojetíně vedení města 
připravuje? 
Výjimečným počinem bylo již zahá-
jení provozu sportovní haly, která 
je postavena v naprosto špičkové 
užitné kvalitě. Přesně takto si nej-
širší vedení města nové projekty 
představuje. Toto je cesta k zatrak-
tivnění Kojetína. V krátkodobém 
horizontu je dál v plánu rekonstruk-
ce a přístavba ZUŠ, rekonstrukce 
vozovky a chodníků v Mlýnské ulici, 
plánujeme další rozšíření působ-
nosti DDM o nové zájmové krouž-

ky pro děti, rekonstrukci loděnice. 
V dalších letech bychom chtěli 
představit záměr vybudování rekre-
ační zóny v okolí rybníka Na Hrázi 
a střelnice. Pro další rozvoj bychom 
chtěli získat pozemky pod fotba-
lovým stadionem a v jeho bezpro-
středním okolí.

Nezastaví se na úkor velkých in-
vestic nezbytné opravy a údrž-
ba?
To v žádném případě. Kromě těchto 
velkých investic máme zastupitel-
stvem schváleno jen na letošní rok 
nejméně dvacet dalších akcí v řádu 
set tisíc.

Kojetín je zejména díky odpo-
vědnému hospodaření v před- 
chozím volebním období v mi- 
mořádně dobré finanční kon-
dici. 

Nepovedou všechny tyto vize 
k přílišnému zatížení rozpočtu 
města dluhy?
To opravdu nepovedou, všechny 
velké investice i drobnější opravy 
zvládneme pokrýt z vlastních pro-
středků. Kojetín je zejména díky 
odpovědnému hospodaření v před-
chozím volebním období v mimo-
řádně dobré finanční kondici. Celou 
řadu plánovaných akcí jsme schop-
ni dále financovat z tržeb z prodeje  
bytového fondu, který stále nebyl 
zcela dokončen.

Celá společnost, jejíž jsme sou-
částí, se podle mého názoru 
nachází v bodu zlomu, kdy se 
maloměsta a zejména venkov 
vylidňují. Toto není specifikum 
Kojetína, jak se mnozí občané 
mylně domnívají.

Pokud se podaří zrealizovat tyto 
smělé plány, pro mladé rodiny by 
Kojetín mohl být velmi příjem-
ným místem pro založení rodiny 
a výchovu dětí!
Naše plány jsou možná smělé, ale 
naprosto reálné. Celá společnost, 
jejíž jsme součástí, se podle mého 
názoru nachází v bodu zlomu, kdy 
se maloměsta a zejména venkov 
vylidňují. Toto není specifikum Ko-
jetína, jak se mnozí občané myl-
ně domnívají. My máme v tento 
okamžik jen omezené prostředky, 
jak nepříznivý trend zastavit, ale 
musíme pro to udělat maximum. 
Pokud zůstaneme jen tuctovým 
maloměstem na periferii, stihne 
nás v blízké budoucnosti tvrdý 
trest v podobě dožití generace 
dnešních čtyřicátníků a starších 
a děti našich dětí už se narodí jin-
de. My teď už nemáme na co če-
kat, nestačí být jen odpovědnými 
údržbáři stávajícího.

Děkuji za rozhovor a přeji vám 
hodně úspěchů zejména v práci 
ve prospěch Kojetína.

Otázky: svah

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016
V sobotu 16. dubna 2016 se usku-
teční třetí ročník úspěšné úklido-
vé akce, kterou z loňských dvou 
let známe pod názvem Ukliďme 
Česko. Cílem pro rok 2016 je ne-
jen zapojit mnohem více dobro-
volníků a uklidit ještě více černých 
skládek, ale i rozšířit povědomí 
o této akci mezi širokou veřejnost 
a vyvolat celospolečenskou disku-
si k problematice černých skládek 
a nepořádku kolem nás.
Protože nám není lhostejné životní 
prostředí v našem okolí, připojilo 
se i Město Kojetín do akce Ukliď-
me svět, ukliďme Česko 2016.
Žádáme proto veřejnost (jednot-
livce, organizace), aby tuto akci 

podpořila. 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 
součástí akce, která má smysl! 
Uvítáme vaše nápady a náměty 
a hlavně se na vás těšíme, proto-
že věříme, že společnými silami 
uklidíme místa, která máme rádi. 

Eliška Izsová, odbor VŽPD
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Došlo do redakce
Ukliďme Česko
a Kojetín
Koncem února jsem pospíchal na 
nádraží kolem naší sportovní haly. 
Přede mnou šla do sauny na poli-
kliniku skupinka dětí z mateřské 
školky z Masarykova náměstí. Když 
jsem je předešel, všiml jsem si, že 

na trávníku leží pohozené tři prázd-
né lahve od vína. Na mé překvape-
ní si toho všimly i děti s poznámkou 
„Fuj, kdo to udělal?“. A tak mi to 
také nedalo a láhve jsem posbíral 
a ptal jsme se jich, co s nimi mám 
udělat a byl jsem jimi nasměrován 
na kontejner. Nezbylo mi než děti 
pochválit včetně paní učitelky a měl 

jsem radost, že vyrůstá další gene-
race, které nebude lhostejné život-
ní prostředí a příroda. Je to hlavně 
o výchově od malička. 
Stejnou radost mám, když jdu na 
náš sběrný dvůr. Tolik odpadů kon-
čí tam, kam patří. Zejména v sobotu 
je tam pěkný šrumec. Ale na druhé 
straně se stačí podívat do popelnic, 
co je v nich: plasty, nezmáčknuté 
papírové krabice atd, přitom vedle 
jsou nádoby na separovaný odpad. 
Vrcholem je pak třeba hromada 
obalů s polystyrenem včetně adre-
sy příjemce, která se válí u kontej-
nerů a sběrný dvůr je cca 50 metrů. 
Tak to raději odnesu sám.
Doba automobilová přináší novo-
dobý druh skládek, a to autovra-
koviště na veřejných parkovištích. 
Co je jenom na sídlišti Sever aut 
s prázdnými pneu či tzv. vykuchaný-
mi součástkami, která zabírají týdny 
a měsíce tolik potřebná místa na 
parkování. Za hromádku písku na 
veřejném prostranství se mj. vybírají 
poplatky dle OZV 3/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného pro-
stranství, ale za autovraky nikoliv. 
Legislativa opět pokulhává...
A tak ukliďme náš Kojetín nejen 
16. dubna 2016, ale uklízejme ka-
ždý den! Až půjdou děti z mateřské 
školy, tak nás dospělé určitě po-
chválí. 

Jaroslav Bělka

Ve čtvrtek 14. dubna 2016
proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu

vozidly společnosti BIOPAS, Kroměříž spol. s r.o.

V místních částech Kojetína bude
v pátek dne 15. a 16. dubna 2016

zajištěn svoz velkoobjemového 
a biologického odpadu.

V Kojetíně bude zajištěn svoz biologického odpadu 
ve dnech 22. a 23. dubna 2016. 

Od 29. února 2016
je zajištěn svoz biologického odpadu jedenkrát

za čtrnáct dnů –  letos vždy v lichém týdnu.

Nadále můžete biologický odpad vozit
na Sběrný dvůr,

kompostovat nebo využívat
kombinovaný způsob sběru a využití. 

Eliška Izsová

Upozornění
na mobilní sběr odpadu

Obec Obědkovice, TJ Sokol Obědkovice 
ve spolupráci s Klubem vojenské historie

Dukla Prostějov pořádají

dne 7. května 2016
Tradiční májový pochod 

 „Po stopách posledních bojů II. světové války“
Prezentace: od 8 hodin na hřišti TJ Sokol Obědkovice

Délka tras: 5 km a 15 km
Pochod bude zahájen slavnostním kladením věnců

k pomníku obětí II. světové války
a výstřelem z vojenského děla.

V 15 hodin bude na hřišti zahájená akce
 „Kolona vítězství

– vzpomínka na II. světovou válku“.
Součástí akce bude představení jednotlivých armád,

výstroje a výzbroje, výstava a především
„Bitva o obec Obědkovice“ 

v provedení Klubu vojenské historie Dukla Prostějov
a jejich hostů.

Pořadatelé vás zvou na celodenní akci
v Obědkovicích.
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Došlo do redakce
Vážená redakce, 
chci vám touto cestou poděkovat 
za zveřejnění informace o nové, 
bezplatné, nonstop telefonní Lince 
pomoci obětem kriminality a domá-
cího násilí s celoevropsky harmoni-

zovaným číslem 116 006. 
Také díky vašemu zpravodaji se 
o této nové službě mohli dozvědět 
všichni, kdo se cítí být obětí růz-
ných forem násilí, nebo jsou svědky 
násilí ve svém okolí.

Tímto bych vám ještě jednou rád 
poděkoval za spolupráci.

Miroslav Fehér, manažer projektu 
První pomoc osobám ohroženým

/postiženým (domácím) násilím

Anketa
Anketu do dubnového čísla Kojetínského zpravodaje, která se týká

kultury v našem městě, připravili studenti Gymnázia Kojetín.
1. Zúčastňujete se v průběhu roku kulturních akcí v Kojetíně a okolí?

2. Navštěvujete rádi divadlo?
3. Plánujete navštívit letošní Divadelní Kojetín?

David Bibr

1. Ani ne.
2. Divadlo na-
vštěvuji rád.
3. Navštívil 
jsem předsta-
vení Canter-
willské straši-

dlo a Veroničin pokoj.

Irena Psotková

1. V Kojetíně se zúčastňuji všech 
akcí, pokud mi to zdraví dovolí. Na-
příklad Kojetínských hodů, rozsvě-
cení stromku nebo výstav ve VIC.
2. Divadlo navštěvuji ráda, pokaždé 
se těším na nové prožitky a dojmy.
3. Na DK chodím asi už od jeho za-
čátku. Letos jsem se nezúčastnila 
zahájení, ale navštívila jsem před-
stavení Veroničin pokoj a Vražda 
sexem.

Michal Haliak

1. Ano, zúčast-
ňuji se hodů 
a hudebního 
léta.
2. Do divadla 
chodím hroz-
ně rád. Loni 

jsem to nějak nestihl, akorát jednou 
do Zlína na představení Splašené 
nůžky.
3. Letos mi to zatím nevyšlo.

Danuše Válková

1. Pokud mi to můj pracovní rozvrh 
dovolí, tak ano. Většinou je to právě 
divadlo, ale byla jsem si i poslech-
nout místní pěveký soubor Cantas 
a taky jsem se zúčastnila zajímavé 
přednášky Jiřiny Šiklové.

2. Ano, loni jsem byla v Praze na 
představení Sluha dvou pánů, ale 
spíš zde, pokud tu vystupuje nějaký 
divadelní soubor.

3. Ano, navštívila jsem dvě před-
stavení a můžu říct, že mě uchvá-
tilo představení Divadelního spolku 
Kroměříž. Samozřejmě jsem fanda 
Hanácké scény Kojetín, má můj 
velký obdiv, držím jí palce a přeji, ať 
se nadále daří.

Ptali se
Saša a Matouš Čandovi

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 4. díl
Taneční orchestr "SČM"
- 1951
Předchůdce big-bandu Severo-
moravských mlýnů v Kojetíně.
Vedoucí: Zdeněk Zvěřina (pozdě-
ji Rudolf Svoboda).

 Rytmika: Milan Vymazal (piano), 
Jiří Rumplík (basa), František Zdrá-
hal (bicí), Arnošt Tichý (konf.). Saxo-
fony: p. Trnečka, Evžen Olšanský, 
Rudolf Svoboda, Zdeněk Zvěřina 
a Vladimír Kozák. Trombony: p. Ky-
selák, Miroslav Hroz, Milan Zavadil.
Trumpety: Vladimír Dřímal, Vladi-
mír Melichárek, Albín Kubík.

o o o o o o o o o o
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 Saxofony: p. Trnečka, Evžen Ol-
šanský, Rudolf Svoboda, Zdeněk 
Zvěřina a Vladimír Kozák.

Studentská hudební
skupina „Studio“
od roku 1954 do 1957
Skupina hrávala v sále hotelu Pi-
vovar v Kojetíně v režii pana Ple-
cha a manželů Zůvalových.
Pověřený vedoucí : Bohuslav So-
domka (piano).

Vzniku skupiny dala podnět v roce 
1953 trojice „vodních trampů“ 
Bohumil Horák, Bohumil Němec 
a Miroslav „Ždirba“ Prokeš (všichni 
kytary), která oslovila další hráče, 
jako Josefa „Džima“ Kunsta (akor-
deon), Bohuslava Sodomku (pia-
no), Františka Hübnera (zpěv) a Ev-
žena Rožňáka (basa), aby společ-
ně založili větší hudební skupinu. 
Jejich návrh se uskutečnil a sku-
pina potom úspěšně hrávala (pod 
vedením Bohumila Horáka) pravi-
delné sobotní večery v sále hotelu 
„Pivovar“ v Kojetíně. Repertoárem 
skupiny byly především trampské 
písně a oblíbený lidovkový žánr. 
V roce 1954 však postupně ze sku-
piny odešli Miroslav Prokeš, vedou-
cí Bohumil Horák a nakonec i Bohu-
mil Němec.
Zůstavší mladší část pak pod li-
cencí „Hanácké hudby“ Gustava 
Voždy v Kojetíně, vytvořili novou, 
sextetovou sestavu se zděděným 
názvem „Studio“ (z nalezených no-
tových pultů) a s obsazením: Josef 
„Džim“ Kunst (akordeon, jednatel 
a ekonom skupiny), Zdeněk Raclav-
ský (klarinet a saxofon), Bohuslav 
Sodomka (piano, zpěv a pověřený 
vedoucí), Jiří Mojžíš (kytara), Karel 
Střaslička (basa) a František Hüb-

ner ml. (bicí). Hosty skupiny bývali 
také Gustav Vožda ml. (saxofon), 
František Horák (housle, kontra-
bas) a František Fiury (kontrabas).
Repertoár a zvuk tohoto sexteta byl 
zásadně ovlivněný tehdejším kvin-
tetem Benny Goodmana, malou 
skupinou Gustava Broma, Rytmic-
kou skupinou Dr. Vladimíra Letfuse 
z Čs. rozhlasu (všem tehdy známé 
ranní rozcvičky), ale také inspirací 
skandinávskou lidovou hudbou.
Pro připomenutí a představu, jaké 
skladby skupina hrávala: „Lady Be 
Good“, „Stage Coatch“, „My Guy´s 
Come Back“, „Tina Marie“, „Mam-
bo Italiano“, „Arrivederci Roma“, 
„O mein Papa“, „Vaya Con Dios“, 
„Eternally“, „Nelly Gray“, či více 
známé pod českými názvy: „Příliš 
mlád“, „Duben, první duben“, „Harfy 
v nebi“, „Krokodýlí slzy“, „Snění ve 
dvou“, „Jaro v Paříži“, „Cestářská“, 
„Ezop a brabenec“, „Nebe na zemi“, 
„Třešňové květy“ (solo na klarinet 
Zdeněk Raclavský) apod.
Podle vzoru zahraničních orches-
trů si postupně sehnali a zajistili 
výrazné notové pulty a bílá saka 
(z majetku bývalého hoteliéra Fran-
tiška Hübnera st.), včetně módních 
motýlků. Toto oblečení pak vhodně 
korespondovalo při doprovodu ta-
nečních lekcí (hodin) přerovského 
tanečního mistra Liebigera v sále 
resturace Na Hrázi v Kojetíně. Ji-
nak však i nadále zůstal spolehli-
vou základnou pro akce skupiny 
hotel Pivovar v Kojetíně, i tehdy pod 
záštitou pana Plecha s jeho perzo-
nálem. Skupina ale také hojně pů-
sobila i v okolí Kojetína, např. Kle-
novicích, Oplocanech, Uhřičicích, 
Vrchoslavicích atd.

I když byla většina hráčů ještě stu-
denty Jedenáctileté střední školy 
v Kojetíně, jejíž vedení nebylo vět-
šinou jejich aktivitám příznivě na-
kloněné, hráli v řádné licenci kapel-
níka „Hanácké hudby“ v Kojetíně, 
pana Gustava Voždy st. a řádně od-
váděli poplatky Hudební artistické 
ústředně (HAU). Členství jejich ob-
časného hosta, Gustava Voždy ml. 
v kroměřížském orchestru „Ryt-
mus“, (vedeném  kapelníkem Iva-
nem Táborským), tak jako i jeho 
záliba v jazzové hudbě vedla 
k tomu, že se postupně i oni za-
čali hlouběji zabývat jazzovými 
postupy, studiem blues, spirituály 
a improvizací, což výrazně ovlivnilo 
repertoár a zvuk skupiny, podobně 
jako kontakty s takovými hudebními 
osobnostmi, jako byl  profesor Lu-
bomír Pleva (několikanásobný mi-
str světa na foukací harmoniku), či 
s multiinstrumentalistou, aranže-
rem a skladatelem Lubomírem Ve-
teškou a jeho orchestrem.
Skupina „Studio“ ukončila svoji čin-
nost v červnu 1957. Později (1960 
až 1962) její bývalý pianista Bo-
huslav Sodomka příležitostně za-
kládal další skupiny, ve kterých se 
vystřidali tito hráči: Jiří Kucharčík 
(piano), František Horák (basa), 
Zdeněk Novák (basa), Miloš Ti-
cháček (basa), Pavel Nuc (flétna 
a klarinet), Ivan Veselý (klarinet 
a saxofon), Pavel Evanžin (saxo-
fon), Bohuslav Sodomka (trumpe-
ta), Václav Holub (trumpeta), Zde-
něk „Kera“ Kouřil (bicí), Petr Zatlou-
kal (bicí) a Anna Hýbnerová (zpěv). 
Pozn.: Zvláštní poděkování Bohu-
slavu Sodomkovi za poskytnuté in-
formace.

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 4. díl

o o o o o
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 4. díl

SPOZ, později KPOZ působil od 
roku 1950 do roku 2014.

Hudebníci a zpěváci působící při 
akcích SPOZ a KPOZ v obřad-
ních síních nebo smuteční síni 
v Kojetíně od roku 1956 do roku 
1999:
František Navrátil, Leo Horák, Ma-
rie Oulehlová, Ludmila Hermanová, 
Miloš Chytil, Rudolf Svoboda, Mi-
roslava Ernstová, Zdeňka Jurová 
(Peturová) j. h., Josef Novák j. h., 
Lenka Oulehlová j. h.

Hudební soubor při Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
později při Komisi pro občanské záležitosti Rady Města (KPOZ) Kojetín

 Hudební doprovod při oslavách ži-
votních jubileí, pořádaných SPOZ: 
Leo Horák (housle a zpěv), Marie 
Oulehlová (zpěv) a František Na-
vrátil (varhany a zpěv).

 Hudební doprovod při svatebních 
obřadech, pořádaných SPOZ: Marie 
Oulehlová a Ludmila Hermanová 
(zpěv), Leo Horák (housle a zpěv), 
František Navrátil (varhany a zpěv) 
a Jitka Kramářová-Muchová (recita-
ce).

 Hudební doprovod při svateb-
ních obřadech později pořádanými 
SPOZ (KPOZ): Zdeňka Jurová-Pe-
turová a Ludmila Hermanová (zpěv) 
Rudolf Svoboda (housle), František 
Navrátil (varhany a zpěv) a Marie 
Pochylová (recitace).

o o o o o

o o o o o
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Z Mikroregionu Střední Haná
Hřbitov v Uhřičicích
Po válce v roce 1945 byl založen 
hřbitov v Uhřičicích. Má plánovité, 
pravidelné uspořádání. V centru, 
vymezeném stromy, je kříž s mís-
tem posledního rozloučení. Díky 
péči občanů obce je hřbitov důstoj-
ným místem odpočinku.
V současnosti jsou prováděny úpra-

vy zeleně podle návrhu Anny Acos-
tové. V budoucnosti bude postave-
na technická budova s místností 
obřadníka, sociálním zařízením, 
skladem a samostatně stojící zvo-
ničkou, zdůrazňující hlavní vstup. 
Mezi budovou a oplocením na již-
ní straně je navrženo kolumbárium 
s travnatou plochou, využívanou 
pro vsypovou loučku. Pro budovu je 

zvolena strohá architektura, se stě-
nami obloženými bílým kamenem 
a tmavě hnědými dřevěnými prvky. 
Skříňky pro urny mají obloukové 
zastřešení. Jejich odstupy umožňu-
jí nerušené zastavení pozůstalým.
Autorem projektu jsou architekti Bo-
leslav a Petr Leinertovi.

Jaroslav Křepelka 
starosta obce Uhřičice

O zapomenutém rodákovi a odbojáři Josefu Raiskupovi - 2. část
Odbojová činnost
Josefa Raiskupa
Po uvedení okolností, které Jose-
fa Raiskupa dovedly před hlavně 
zbraní jeho přátel, se alespoň krát-
ce zmíním o Raiskupově odbojové 
činnosti. Raiskup byl v protinacis-
tickém odboji několik let. Odbojová 
organizace kolem Jaroslava Vacka 
(vrchní dozorce táborské věznice) 
se rozšířila po spojení s odbojáři 
v Borotíně (obec ležící severně od 
Tábora), které vedl Václav Houška. 
Odbojáři se rozhodli vybudovat na 
Táborsku a v dalších částech již-
ních Čech síť národně revolučních 
výborů, jež by sjednocovaly odboj. 
Na jaře 1942 založili řídící orgán 
národních výborů – Krajský národ-
ně revoluční výbor se sídlem v Bo-
rotíně (předseda Jaroslav Vacek).
Velký rozmach zaznamenala odbo-
jová činnost na podzim 1942, kdy 
do Borotína přišli organizátoři od-
boje napojení na ilegální ústřední 
vedení KSČ – Josef Raiskup (kry-

cí jméno Malesta) a později Josef 
Lanc (krycí jméno Černý Petr). Oba 
dva se začali na Borotínsku ukrý-
vat. Krajský výbor začal shromaž-
ďovat zbraně a třaskaviny, odbojáři 
přerušili telefonní vedení. V Boro-
tíně a hájovně Šebor se tiskly ile-
gální letáky a byl vydáván ilegální 
časopis Palcát. Krajský výbor pod-
poroval penězi a potravinami rodi-
ny perzekvovaných osob. U Vacka 
i jinde se na přelomu let 1942 
a 1943 skrýval parašutista Franti-
šek Pospíšil, příslušník výsadku Bi-
vouac (Pospíšil byl zatčen v únoru 
1943 a popraven v říjnu 1944 v Te-
rezíně). Po příchodu Raiskupa byly 
vybudovány dva podzemní úkryty 
– v lese Radlice a ve svahu lesa Kr-
káček, kde zpočátku pobývali Rais-
kup a Lanc. Začátkem roku 1943 
podniklo táborské gestapo velký 
zátah proti Krajskému národně re-
volučnímu výboru. Řada odbojářů 
byla brutálně vyslýchána, výjimkou 
nebylo ani jejich ubití.
Raiskup a Lanc odešli v únoru 1943 
z Borotína na Písecko, kde organi-
zovali odboj. Jejich nepřítelem bylo 
znovu gestapo, tentokrát jeho kla-
tovská služebna. Dne 11. 8. 1943 
gestapáci obklíčili hájovnu Petří-
kov. Josef Lanc byl po příchodu do 
hájovny zastřelen. Raiskup nepřišel 
a ani poté nebyl dopaden. Ukrýval 
se ve stanu uprostřed lesa na Bla-
tensku. Po krátkém pobytu v Praze 
se vydal na Příbramsko, kde se 
zapojil do odbojového hnutí. V pro-
sinci 1943 unikl další gestapácké 
razii. V roce 1943 bylo uvězněno či 
dokonce popraveno několik stovek 
Raiskupových a Lancových spolu-
pracovníků.
Raiskup se skrýval spolu s jinými 
odbojáři na Sedlčansku, kde byl za 
pomoci rolníků na okraji německé-

ho vojenského prostoru vybudován 
velký lesní podzemní úkryt. Odbo-
jáři prováděli na území cvičiště SS 
menší záškodnické akce a pomáhali 
válečným zajatcům v útěcích. Rais-
kup často odcházel na Voticko, do 
okolí Sedlčan a zdržoval se rovněž 
v bunkru Zdeňka Zákory u Sedlce. 
Nacisté zjistili za pomoci konfident-
ky Hedviky Wolfové polohu bunkru 
u Minartic. Při zátahu (22. 12. 1944) 
se podařilo utéct Josefu Kroužkovi, 
jenž navíc zastřelil dva německé 
vojáky. Raiskup odešel z bunkru již 
před německým zátahem. Kroužek 
byl v lednu 1945 zatčen v Praze, 
v terezínském vězení se dočkal 
konce války. Raiskup, jak víme, 
takové štěstí neměl, poněvadž byl 
16. 3. 1945 zastřelen poblíž Sedl-
ce. Život kojetínského rodáka byl 
ukončen výstřely z pistolí odbojářů 
Zákory a Šiky, kteří uvěřili mylné 
informaci o Raiskupově spolupráci 

Josef Raiskup v úkrytu v Češtíně. 
Reprofoto z knihy Podblanicko

proti okupantům

Josef Raiskup s manželkou.
Sbírka Jaroslava Hojdara
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s gestapem. Raiskup měl během 
války několikrát štěstí, když nebyl 
přítomen při nacistických raziích. 
Nakonec se to paradoxně obrátilo 
proti němu, protože jiní odbojáři si 
na základě toho mysleli, že je Rais-
kup zrádce. Nedávno tuto skuteč-
nost dokonce v pořadu Historie cs 
(díl Naši „velcí“ zrádci) zmínil histo-
rik Petr Koura.

Závěr
Raiskupovy  ostatky byly pohřbe-
ny v mělkém hrobě, aby se brzy 
staly potravou pro lesní zvěř. Dne 
5. 11. 1945 (datum uvádí archiválie 
fondu MěNV Kojetín) byly vykopá-
ny a převezeny na hřbitov v Sedlci. 
Do hřbitovní knihy nikdo nenapsal 
informaci o uložení ostatků do díry 
poblíž hřbitovní zdi. Po mnohale-
tém hledání byly ostatky nalezeny 
a exhumovány dne 7. 11. 1983. Ja-
roslav Hojdar a Antonín Podzimek 
chtěli ostatky pohřbít v Borotíně, 
avšak Okresní národní výbor v Tá-
boře jim to nedovolil. Hojdar ukrýval 
Raiskupovy pozůstatky nejprve ve 
svém sklepě, poté je tajně pohřbil 
do hrobu své rodiny v Soběslavi. 
K velké změně došlo v roce 2015. 
Na návrh vedení městyse Borotín 
byly ostatky v červenci 2015 zpo-
pelněny. Dne 28. 10. 2015 byly 
při veřejné pietní slavnosti ulože-
ny v kolumbáriu v Borotíně (s tex-
tem: Josef Raiskup – Malesta byl 

O zapomenutém rodákovi a odbojáři Josefu Raiskupovi - 2. část

Urna v kolumbáriu v Borotíně. Sbírka Jaroslava Hojdara

hrdinou protifašistického odboje). 
Na urně je uvedeno špatné datum 
Raiskupova narození (2. 10. 1910 
místo správného 2. 11. 1910).
Raiskupova manželka Marta za-
hynula již 3. 6. 1943 v Osvětimi. 
Důvodem k ukončení jejího života 
bylo nesplnění podmínky dané ge-
stapem – její manžel se v tříměsíč-
ním termínu nepřihlásil. Hojdar lo-
gicky nepovažuje likvidaci Raiskupa 
za vraždu, ale za tragickou událost. 
Zdeněk Zákora po zbytek života lito-
val zastřelení svého kamaráda. Ze-
mřel brzy po válce na plicní chorobu.

Použité prameny:
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Městský národní výbor Kojetín, inv. 
č. 191 / karton 14
Zemský archiv v Opavě – pobočka 

Olomouc, Sbírka matrik Severomo-
ravského kraje, Matrika narozených 
v Kojetíně v letech 1905–1915
Korespondence od Jaroslava Hojda-
ra ze září 2015 (v držení autora)
Použitá literatura:
BRANDES, Detlef: Češi pod ně-
meckým protektorátem. Okupační 
politika, kolaborace a odboj. Praha 
1999.
HOJDAR, Jaroslav: Vyprávění vá-
lečnýho kluka. Kronika protinacis-
tického odboje na Táborsku. Praha 
2014.
CHARVÁT, Jaroslav a kol.: Pod-
blanicko proti okupantům. Benešov 
1966.
JIRÁK, Petr: Kojetín v období pro-
tektorátu. Vybrané kapitoly. Kojetín 
2015.

Petr Jirák

Školní jídelna Kojetín
Setkání vedoucích
a hlavních kuchařek
školních jídelen
z Olomouce a ŠJ Kojetín
- výměna zkušeností

Dne 17. února 2016 se ve školní 
jídelně v Kojetíně uskutečnilo pra-
covní setkání vedoucích a hlavních 
kuchařek ze školních jídelen z Olo-
mouce a Kojetína jako začátek spo-
lupráce mezi jednotlivými jídelna-
mi, což bylo i jedním z cílů porady 
k aktuálním otázkám školního stra-
vování ze dne 29. ledna 2016. Se-
tkání bylo iniciováno v rámci pod-

pory předávání zkušeností mezi 
jednotlivými jídelnami jako určitá 
forma sebevzdělávání zaměstnan-
ců školních jídelen. 
Po přivítání a představení se na-
vzájem si kuchařky a vedoucí jí-
delen prohlédly provozní prostory 
(kuchyně, přípravny masa, zeleni-
ny, výdejny, jídelny, skladové pro-
story, dále denní místnost kuchařek 
a šatny). Během prohlídky jsme 
diskutovaly o provozech v jednotli-
vých jídelnách a porovnávaly nejen 
vybavení tzv. výrobních prostor, ale 
i jídelen, zázemí kuchařek a pra-
covnic provozu. Porovnávaly se 
počty obědů a svačin do MŠ, počty 
vyvážených a vydávaných obědů 

v souvislosti s počty zaměstnanců 
v jednotlivých jídelnách. Sdělovaly 
jsme si zkušenosti s rozvozem a vý-
dejem stravy. 
Setkání pokračovalo v přátelském 
duchu při drobném občerstvení 
v jídelně, která je určena pro cizí 
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Školní jídelna Kojetín
strávníky. Dalším bodem jednání 
byly akce pro strávníky a doplňko-
vá činnost. Akce pro strávníky na 
jednotlivých jídelnách bývá spojena 
s akcemi školy, na které připravu-
jí občerstvení, včetně tématicky 
zaměřených pokrmů (Velikonoce, 
Vánoce, česká, moravská a jiná 
kuchyně). V rámci doplňkové čin-
nosti vaří olomoucké jídelny obědy 
pro cizí strávníky. Helena Vacu-
líková, vedoucí školní jídelny ZŠ 
a MŠ Rožňavská 21, Olomouc 
pohovořila o dni otevřených dveří 
u nich v jídelně, který bývá oboha-
cen o ochutnávku pokrmů v rámci 
zdravé výživy. Dále nás informo-
vala o přípravě na soutěž o nejlep-
ší školní oběd, kde se umístili na 
krásném 4. místě. Díky velmi dobré 
spolupráci s vedením školy může 
jídelna pořádat pro žáky různé sou-
těže a kvízy s tematikou, týkající se 
školní jídelny. Odměnou pro vítěze 
soutěžících žáků jsou různé slad-
kosti, pro hlavního vítěze pracovni-

ce jídelny pekly dort. Velmi oblíbe-
né je pečení a zdobení vánočních 
perníčků.
Hostující jídelna v Kojetíně byla 
z přítomných jako jediný samostat-
ný právní subjekt. Stejně jako ostat-
ní jídelny děláme týdny různých 
kuchyní. Mezi naše další proběhlé, 
či pravidelně se opakující akce patří 
např. Valentýnská menu, slavnostní 
menu v rámci oslavy Dne dětí, vy-
hlášení strávníka roku, občerstvení 
v rámci Kojetínských hodů, slav-
nostní zahájení školního roku pro 
zaměstnance škol a školských zaří-
zení ve městě Kojetíně, akce „Naše 
posvícení“, martinská husa, čertov-
sko-mikulášské posezení, soutěž 
o nejlepší recept, vánoční posezení 
pro zaměstnance Městského úřadu 
Kojetín aj. 
Shodly jsme se na dobré spoluprá-
ci se školami a zřizovatelem. Zři-
zovatel nám umožňuje obnovovat 
vybavenost zařízení, zvyšovat kul-
turnost prostředí stravovacích pro-

stor pro strávníky a v neposlední 
řadě zlepšovat pracovní podmínky 
zaměstnanců. Ve stejném duchu 
mluvila i vedoucí školní jídelny 
Pavla Bolová ze ZŠ a MŠ Dub nad 
Moravou. Rovněž i školní jídelny 
města Olomouce, v rámci finanč-
ních možností zřizovatele, mohou 
mimo provozních výdajů získat 
i finanční prostředky investičního 
charakteru, a to na obnovu a do-
vybavení kuchyní moderními tech-
nologiemi - kovektomaty apod. tak, 
aby zařízení školního stravování 
vyhovělo moderním trendům a po-
žadavkům na šetrnou a zdravou 
úpravu potravin.
Vzhledem k tomu, že toto setká-
ní nás obohatilo o nové poznatky 
a zkušenosti a navíc probíhalo 
v příjemné atmosféře, dohodly jsme 
se, že další setkání bude v některé 
z olomouckých školních jídelen.

 Hana Rohová
ředitelka ŠJ Kojetín

Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Březen je první jarní měsíc, jaro se 
již pomalu hlásí „o slovo“ a sluníčko 
přináší všem lepší náladu.
Ve dnech 2. a 3. března 2016 na-
vštívila obě školičky Iva Kusáková 
z Městské knihovny MěKS Kojetín. 

Zábavnou formou u nejmladších 
dětí proběhla beseda s názvem 
„Vítáme jaro“. Zajímavé vyprávění 
bylo prokládané otázkami a také 
krásnými básněmi, které předčítala 
z připravených knih. Děti si společ-
ně zatančily a zazpívaly píseň „Na 
jaře“ a zahrály oblíbenou hru „Čáp 
ztratil čepičku“. Na závěr se třídy 
proměnily na knihovnu, půjčovali 
jsme si spoustu krásných dětských 
knih a prohlíželi si je. Děkujeme za 
příjemně strávené dopoledne a tě-
šíme se na další setkání. 
V pátek 18. března 2016 zhlédly 
děti z obou mateřských škol v míst-
ní Sokolovně v rámci „Divadelního 
Kojetína 2016“ pohádku „Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký“ v podání Di-
vadla Koráb Brno.

V pondělí 21. března 2016 děti ze 
„Sluníček“ a „Pastelek“ vyrobily Mo-
ranu, kterou vynesly do řeky Mo-
ravy. Písničkami a básničkami se 
snažily přivolat jaro, a tímto jsme 
definitivně dlouhé zimě zamávali. 
Ve středu 23. března 2016 bylo 
ukončeno po třech měsících sau-



Kojetínský zpravodaj 4/16

12

Mateřská škola Kojetín
nování a cvičení spojené s relaxací 
v rehabilitačním středisku na Po-
liklinice Kojetín. Poděkování patří 
všem pracovníkům rehabilitace za 
příjemné prostředí, za vstřícnost 
a profesionální přístup.
Ve čtvrtek 24. března 2016 byly 
dveře obou mateřských škol otev- 
řeny pro všechny naše příznivce, 
kde také mohli zhlédnout maňás-
kovou pohádku, kterou zahrály 
učitelky. Současně proběhl v MŠ 
Hanusíkova zápis do mateřské 
školy pro děti, které nastoupí od 

září 2016 nebo v průběhu školního 
roku 2016/2017. Ve třídě „Pastelek“ 
byla připravena výtvarná dílna, kde 
si malí návštěvníci za pomoci svých 
rodičů a učitelek mohli vyrobit malé 
překvapení. Vyzkoušeli si různé 
výtvarné techniky – otisky prstový-
mi barvami na velikonoční vajíčko, 
lepení kytiček na velikonočního 
kohoutka, obkreslování šablony 
moudré sovy a želvičky, stříhání, 
kresbu trojhrannými pastelkami.
Všichni, kteří se dostavili, měli mož-
nost prohlédnout si velikonoční vý-
stavu, která byla připravena v obou 
mateřských školách. Přítomné děti 
si na rozloučenou odnesly malý dá-
rek, který si pro ně připravili starší 
kamarádi za pomoci svých učitelek. 
Děkujeme rodičům za projevenou 
důvěru a těšíme se na spolupráci 
od září 2016.
A co nás čeká v dubnu? Pojedeme 
do Kroměříže na dopravní hřiště, 
kde si každý může vyzkoušet své 

řidičské dovednosti, na maňásko-
vou pohádku, ale hlavně na to, že 
si konečně po dlouhé zimě budeme 
zase hrát na obou školních zahra-
dách.

vedení MŠ

Zápis do mateřské školy pro děti, které nastoupí od září 2016 nebo v průběhu školního roku 2016/2017

Základní škola náměstí Míru Kojetín
Markétka
Markétka Večerková se stala v tom-
to školním roce žákyní 1. A naší 
školy. Trochu nezvyklou žákyní, ve 
škole totiž nebývá moc často.

Markétka má cystickou fibrózu. Je 
to nemoc ovlivňující dýchací a trá-
vicí systém. Vyžaduje užívání léků 
před každým jídlem, ochranu před 
bakteriemi, desinfekci umyvadla 
před každým mytím. Markétka se 
nesmí koupat ve stojaté vodě ani 
na koupališti - plavat může vlastně 
jen v moři. Je extrémně náchylná 
k infekcím - a ty se v dětském ko-
lektivu vyskytují téměř pořád. Musí 
jezdit do lázní, kde se snaží ozdra-
vit její plíce, několikrát ročně pobý-
vá v nemocnici.
Na počátku školního roku, v září 
a částečně i v říjnu, chodila Mar-
kétka s ostatními prvňáky do školy, 
protože to její zdravotní stav dovo-
loval. Nebylo to sice každý den, ale 
alespoň jednou či dvakrát do týdne. 

Tak mohla zažít, jaké to ve škole 
mezi ostatními dětmi je.
Teď už Markétka chodí do školy jen 
jednou týdně na přezkoušení. Děje 
se tak po vyučování, když už jsou 
děti pryč. Markétka se učí doma 
s maminkou. Všechno učivo výbor-
ně zvládá.
Už nějakou dobu existuje pro Mar-
kétku sbírka – střádají se plastová 
víčka. Patronkou sbírky je Radka 
Kolková. Za víčka Radka Kolková 
získává finance potřebné na různé 
zdravotní pomůcky a také na pobyt 
u moře. Ten Markétčinu zdraví vel-
mi prospívá a byl by potřebný každý 
rok. Spolužáci Markétky a postupně 
i žáci dalších tříd začali pro Markét-
ku plastová víčka také sbírat.
Aby i děti z dalších tříd Markétku 
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poznaly a dozvěděly se víc o tom, 
proč je pro ni sběr víček tak důle-
žitý, přišla i s maminkou do školy. 
Společně dětem vysvětlily, jak se 
Markétčina nemoc projevuje a ko-
lik různých omezení jí přináší, proč 
nemůže chodit s ostatními dětmi do 
školy ani na různé kulturní a spor-
tovní akce. Odpověděly dětem na 
mnoho dotazů, protože pro větši-
nu z nich je to poprvé, kdy získaly 
tolik informací o nemoci, která tak 
zásadně ovlivňuje život. Byly velmi 

Základní škola náměstí Míru Kojetín
překvapené, hodně pak se svými 
vyučujícími o tomto problému mlu-
vily a vracely se k němu v hodinách 
přírodovědy. Zjistily, že to, co pova-
žujeme za samozřejmé, může být 
pro jiného naopak značně složité. 
Uvědomily si, jak důležité je pro ži-
vot zdraví a jak důležité je pomáhat 
tomu, kdo naši pomoc potřebuje 
a komu ji můžeme dát.
Reakce dětí byla nečekaně silná. 
Rozhodly se, že budou pro Marké-
tku sbírat nejenom víčka, ale taky 
finanční částky. Pro Markétku je 
totiž zřízen účet, na který je možné 
přispívat. Na něj jednotlivé třídy vy-
branými částkami přispějí. 
Markétce a její mamince, Markétě 
Večerkové, děkujeme za čas a trpě-
livost, který tomuto setkání věnova-
ly - než se jednotlivé třídy vystřída-
ly, zabralo to celé dopoledne. Děti 
toto setkání  obohatilo a přimělo 
k zamyšlení. Teď už začíná přiná-
šet i pomoc. Třeba bude právě na 
zmíněný pobyt u moře nebo i na 
nějaká další přání, která Markétka 
má - moc ráda zpívá a ráda by se 
naučila hrát na některý hudební ná-
stroj, možná na klavír.

To už nejspíš necháme na Marké-
tce a mamince, která se jí maxi-
málně věnuje. Oběma přejeme, ať 
se jim daří a doufáme, že se nám 
k tomu trochu podaří přispět.

Ivana Panáková
třídní učitelka 1. A

Nabídka

Zájemcům
o pohybové aktivity

(badmington, florbal,
košíková, volejbal, a další)

nabízíme možnost

PRONáJMU TěLOCVIČNy
NAŠí ŠKOLy.

Tělocvična je doplněna
i potřebným zázemím

(šatny, sprchy i toalety).
Hodina přijde na 150 Kč.
Detaily (časový rozvrh)

můžete dohodnout
na telefonním čísle

731 483 561.
Vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Vítání jara

Vynášení smrti a vítání jara je zá-
padoslovanský lidový zvyk pochá-
zející z předkřesťanské éry. Jeho 
ústředním motivem je slaměná fi-
gura oblečená v ženských šatech 
známá jako Morana. 
Tuto tradici dodržujeme i na naší 
škole. Proto si žáci prvního stup-
ně nacvičili pásmo s jarními moti-

vy. Důležitou součástí příprav byla 
také výroba Morany, kterou chtěli 
žáci vynést a tak přivolat jaro. Kro-
mě toho vyrobili i plakáty a výkresy, 
kterými vyzdobili naši školu. 
Nejoblíbenější částí celého progra-
mu je vždy samotné vynášení smrti 
spojené s vycházkou a následným 
hozením Morany do řeky, což sym-
bolizuje odchod zimy. Program se 
uskutečnil 17. března 2016 a jako 
každý rok měl velký úspěch. 

Preventivní program
ústní hygieny
Naše škola se již několik let pravi-
delně zapojuje do projektu Zdravé 
zuby. Tento program spíše teore-
ticky dětem přibližuje důležitost 
zubní ústní hygieny. Aby nezůsta-
lo jen u slov, uskutečnila se dne 
2. března 2016 na naší škole ve 
spolupráci se studentkami Zubní-
ho lékařství Univerzity Palackého 
v Olomouci přednáška Prevence 
ústní hygieny. Studentky žákům 

ukázaly správnou techniku čištění 
zubů, což si děti mohly násled-
ně vyzkoušet jak na modelu, tak 
samy na sobě. Po praktické části  
byla  připomenuta nutnost pravi-
delného čištění zubů, pravidelné 
preventivní prohlídky u zubního 
lékaře a děti byly poučeny o důle-
žitosti správné volby zubního kar-
táčku a zubní pasty. 
Celý program byl velmi poutavě 
připraven, a proto se již nyní těší-
me na další spolupráci. 

Renata Vysloužilová



Kojetínský zpravodaj 4/16

14

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.

Gymnázium Kojetín
Naše úspěchy
s ruštinou 
Dne 16. března se konalo v Mohel-
nici krajské kolo Konverzační sou-
těže v ruském jazyce. V prostorách 
Obchodní akademie Mohelnice při-
vítalo velmi silnou konkurenci stu-
dentů téměř výhradně z gymnázií 
(soutěž je zařazena MŠMT ČR do 
tzv. Excelence ZŠ a SŠ). Naši školu 
letos reprezentovaly samé student-
ky, a to ve všech třech kategoriích 
– NG a ZŠ, SŠ I a SŠ II. A reprezen-
tovaly výborně!
Nejlépe dopadla Tereza Hermano-
vá ze sexty, která v nejvyšší kate-
gorii SŠ II obsadila 2. místo v kraji. 
Navázala tak na svůj loňský úspěch 
a potvrdila skvělou jazykovou při-
pravenost. Stejně jako loni byli Te-
rezinými soupeři hlavně studenti 
nejvyšších ročníků. Pro Terku není 
problém rusky komunikovat nebo si 
prostě přečíst knihu v originále.
Pěkná místa obsadily i ostatní stu-
dentky. V kategorii NG a ZŠ se 
Martina Adami z kvarty umístila na 
4. místě a Michaela Zavřelová na 
5. místě v celém kraji. Mezi středo-
školáky v kategorii SŠ I obsadila Pet-

ra Zdráhalová z 1. ročníku 5. místo 
v kraji. Také ona patřila k nejmlad-
ším, v této kategorii soutěžili ve-
směs žáci z vyšších ročníků. Děv-

čatům, která samozřejmě mluví 
také dobře anglicky, přejeme hodně 
dalších úspěchů při „objevování“ 
ruského jazyka a ruské literatury.

Marcela Dejdarová, GKJ

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠka excelovala
na okresní úrovni
Stejně jako v loňském roce i ve škol-
ním roce 2015/16 vyhlásilo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy soutěže základních uměleckých 
škol ČR. Každý rok jsou tyto soutěže 
vypisovány v jiných studijních zamě-
řeních.  Tentokrát to byla tato:
- hra na elektronické klávesové ná-
stroje,
- komorní hra s převahou decho-
vých nástrojů,
- komorní hra s převahou smyčco-
vých nástrojů.
Po úspěších v minulém školním 
roce jsou letošní soutěžní klání 
opět velkou výzvou pro žáky i jejich 
pedagogy a tak je část výuky pod-
řízena náročné přípravě, která je 
podmíněna danými kritérii, bez je-
jichž splnění by nebylo možno sou-
těžící do okresních kol nominovat.
V lednových a únorových termí-

nech, konkrétně 27. a 28. ledna 
a 3. února 2016, se uskutečnila 
školní kola, na kterých se prezen-
tovaly se svým soutěžním progra-
mem školní dechové a smyčcové 
soubory a jednotlivci ve hře na klá-
vesové nástroje. Naši žáci podali 
skvělé výkony. Na základě výsled-
ků těchto školních kol (viz webové 
stránky školy), jsme nominovali do 
okresního kola tři soubory žesťo-
vých nástrojů, dva flétnové soubory 
a houslové duo. Ve hře na elektro-
nické klávesové nástroje pak škola 
nominovala deset žáků.
V okresním kole se naši žáci utkali 
s konkurenty se ZUŠ Přerov, ZUŠ 
Hranice, ZUŠ Lipník nad Bečvou 
a ZUŠ Potštát. Výsledky v okres-
ních soutěžích opět potvrdily sku-
tečnost, že kojetínská ZUŠka má 
řadu výborných žáků, kteří jsou 
schopni pod kvalitním vedením 
svých učitelů skvěle reprezentovat 
svou školu a město Kojetín nejen 
v regionálním měřítku, a že vynika-
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ZŠ a MŠ Křenovice

jící výsledky z loňských soutěží ne-
byly náhodné.
V okresních kolech se naši žáci 
umístili takto:
Komorní hra s převahou decho-
vých a smyčcových nástrojů 17. 
února 2016 a 3. března 2016:
• Žesťové trio (I. kategorie) - Voj-
těch Hrušák, Adam Juračka, Jakub 
Žabenský - 1. místo s postupem do 
krajského kola.
• Žesťový kvartet (III. kategorie) 
- Jan Hrušák, Josef Kusák, Radek 
Juračka, Štěpán Klech - 1. místo 
s postupem do krajského kola.
• Žesťový kvintet (IV. kategorie) 
- Lukáš Procházka, Marie Toma-
níková, Josef Kusák, Michal Jež, 
Zdeněk Kvíčala - 1. místo s postu-
pem do krajského kola.
• Flétnové duo (I. kategorie) - Ange-
la Dynžíková, Jan Kočvara - 1. mís-
to s postupem do krajského kola.
• Flétnové trio (IV. kategorie) - Ane-
ta Dostálíková, Lucie Grygarová, 
Monika Kopřivová - 1. místo s po-
stupem do krajského kola - absolut-
ní vítěz okresního kola.
• Houslové duo (III. kategorie) 
- Anna Hrušáková, Martina Adami 
- 2. místo

Základní umělecká škola Kojetín
Hra na elektronické klávesové 
nástroje 18. února 2016:
• 0. kategorie - Anežka Skřipcová 
- 1. místo s postupem do krajského 
kola, Vojtěch Hrdlička - 2. místo.
• I. kategorie - Klára Zendulková - 
1. místo s postupem do krajského 
kola, Nikola Poláchová - 2. místo, 
Antonín Prokeš - 3. místo.
• II. kategorie - Šimon Ševeček 
- 1. místo.
• III. kategorie - Matyáš Křepelka 
- 1. místo, Alexandra Šťastníková 
- 3. místo.
• V. kategorie - Adéla Štáblová 
- 1. místo.
• VII. kategorie - Aneta Dostálíková 
- 2. místo.
Nutno dodat, že si naši žáci vedli 
opravdu skvěle a vydobyli si za-
sloužený respekt a uznání. Ne-
zbývá než poblahopřát a popřát 
hodně štěstí všem postupujícím 
na krajské úrovni. Poděkování sa-
mozřejmě patří také pedagogům, 
kteří své žáky takto kvalitně připra-
vili – L. Šindelářové, P. Smílkové, 
L. Žabenskému, Z. Vaculovičové, 
zástupkyni L. Čechové, V. Vilímko-
vé a  J. Leszczynskému.

Vaše ZUŠka

Expedice Křenovice
- Praha (a zpět)

Dne 24. února jsme se žáky naší 
školy podnikli objevitelskou výpravu 
do historické Prahy. Cesta to byla 
dlouhá, ale příjemná a zábavná. Po 
dvou a půl hodině poklidné jízdy 
jsme dorazili do našeho hlavního 
města, stověžaté Prahy.
Cílem bylo seznámit žáky s její-
mi nejvýznamnějšími památkami 
a obeznámit je s jejich historií.
Hned v úvodu nás u sochy svatého 

Václava čekala průvodkyně, kte-
rá si nás prozkoušela z vědomostí 
týkajících se Václavského náměstí 
a jeho dominanty.

Poté jsme se společně odebrali me-
trem za historií Pražského hradu, 
kde jsme zhlédli slavnostní výměnu 
stráží a popovídali si o původu brá-
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ny, která se pojí k Habsburkům.
Následně nás ohromila monumen-
tální katedrála svatého Víta, Václa-
va a Vojtěcha, o které jsme se do-
věděli spoustu zajímavostí, legend, 
pověstí, ale i mýtů.  Také jsme měli 
možnost vidět Vladislavský sál 
a překvapila nás Zlatá ulička, hlav-
ně malé krčící se domečky, které 
hlídala věž Daliborka. Když jsme 
přecházeli přes nejznámější památ-
ku – Karlův most, nevěděli jsme, 
na co se dívat dřív – na Čertovku, 
sochy, mostecké věže, či Vltavu. 
Najednou nás vítalo Staroměstské 
náměstí se svým orlojem. Když 
jsme viděli všech dvanáct apoštolů, 
tak jsme se s bolavýma nohama, 

a hlavně se spoustou zážitků, vra-
celi domů.
V Praze je ještě mnoho krásných 
památek a zajímavých míst, ale za 
jeden den se všechny vidět nedají. 
Tak snad někdy příště.

o Nabízíme dětem  respektující pří-
stup, bezpečný prostor plný tepla 
a podnětného prostředí, který pod-
poruje jejich celistvý harmonický 
rozvoj.
o Program školy i školky respek-
tuje jedinečnost každé osobnosti 
a nabízí široké spektrum výchovně 
– vzdělávacích podnětů.
o Budova  naší školy (ZŠ i MŠ) se 
nachází v klidném prostředí.
o Zaměřujeme se zejména na po-
hybovou výchovu, navštěvujeme 
tělocvičnu, školní hřiště.
o V MŠ máme jednu smíšenou tří-
du (zpravidla od 3 do 6 let), tudíž 
nespojujeme děti, což se odráží na 
jejich psychické pohodě, menší ne-
mocnosti.
o S dětmi pracuje stálý personál 
– dvě učitelky, asistentka, provozní 
pracovnice.
o Úzká spolupráce MŠ se ZŠ (zpí-
vání u stromečku, besídky, zahrad-
ní slavnosti, nocování v MŠ i ZŠ…) 
usnadňuje dětem přechod do ZŠ 
– známé prostředí, kamarádi, pe-
dagogové.
o Zaměřujeme se na přípravu před-
školních dětí do ZŠ, uplatňujeme 
individuální přístup, alternativní 
– nové způsoby učení (hry)

ZŠ a MŠ Křenovice
„ CO DĚTI BAVÍ, BAVÍ I NÁS“

zve na
  ZápiS do mŠ

a dEn oTEvŘEných dvEŘí
(Základní i mateřské školy)

úterý 19. dubna 2016 

o Pravidelně navštěvujeme kulturní 
akce, otužujeme se v sauně, jez-
díme do solné jeskyně, plaveme, 
pískáme na flétnu, pracujeme v ke-
ramické dílničce, učíme se mluvit 
anglicky - dle zájmu předškoláků, 
angličtina plynule navazuje na výu-
ku v první třídě naší školy, navště-
vujeme knihovnu…
o Náš přístup umožňuje se radost-
ně a beze stresu vzdělávat.
o Při ZŠ funguje i školní družina do 
15.30 hodin.

Naši školku i školu můžete kdy-
koli po telefonické domluvě na-
vštívit a přesvědčit se, že pra-
cujeme v klidném rodinném pro-
středí.

Ředitelka školy:
Veronika Gambová
tel: 581 769 008, mob: 777 890 484
Mateřská škola:
Radka Michálková, Tereza Zápař-
ková, mob.: 775 503 974
e-mail: zs.ms.krenovice@seznam.cz 
mskrenovice@email.cz 
www.zsmskrenovice.skolniweb.cz
(akce v podrubrice akce školní rok 
2015-16) nebo na facebookových 
stránkách ZŠ a MŠ Křenovice.

-vega-
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DDM Kojetín - z akcí, které se konaly
Čtyřdenní lyžování
v Koutech nad Desnou
"Skol, ho…", tak znělo heslo čtyř-
denního lyžování v Koutech nad 
Desnou. Malí i velcí lyžaři se vší 
silou vrhli na zdolávání velké sjez-
dovky ve Ski areálu Kouty. Pod 
dohledem instruktorů zde zdoko-
nalili svou lyžařskou techniku. Po 
náročném dni na sjezdovce násle-
doval zasloužený relax v podobě 
bazénu, bowlingu, výtvarné dílny 
a drobných soutěží.            -ep-

„Máš to v hlavě“ 
Pod tímto názvem se skrývá pří-
městský tábor o jarních prázdni-
nách, který se uskutečnil ve dnech 
od 7. do 11. března 2016. Inspirací 
pro program byl oblíbený dětský 
film V hlavě. Každý den byl ve zna-
mení jiné barvy. Děti hrály různé 
hry, tancovaly, malovaly si na obli-
čej a tvořily („cesty v hlavě“, bam-
bule, svého prima kamaráda ze 
zbytkových materiálů). Celodenní 
výlet jsme si užili v Pevnosti pozná-
ní a Svíčkárně Rodas v Olomouci, 
odkud jsme si dovezli spoustu za-
jímavých poznatků, zážitků a dárků 
(velikonoční vajíčko, dvě svíčky, 
koupelovou sůl). V pátek děti do-
staly na památku zalisované vlast-
ní kresby na téma, co mají v hlavě. 

Po dobrém obědě  jsme se podívali 
společně na fotky z celého týdne 
a u toho popíjeli barevný mléčný 

koktejl. Týden plný barev a emocí 
nám velmi rychle skončil.

-po-

yettiho expedice
aneb v Jeseníkách
byl opravdu spatřen
V sobotu 27. února 2016 se podařilo 
bezmála třiceti účastníkům zimního 
tábora Yettiho expedice 2016 zahléd-
nout Yettiho. Šedivá, velmi chlupatá 
a nakřivená postava se pohybova-
la v Koutech nad Desnou. Největší 
výskyt byl zaznamenán právě od 
27. února do 4. března 2016. Další 
dny děti zahlédly jeho stopy, ale Yetti-
ho spatřily nakonec až poslední den 
svého pobytu. To ovšem nic nemění 
na tom, že po celou dobu zimního tá-
bora opatrovali všichni na střídačku 
Yettiho vajíčko a zahřívali ho, aby se 
mohl na jaře vylíhnout nový přísluš-
ník tohoto živočišného druhu. Děti 
také přispěly k usazení Yettiho tím, 
že mu postavily hned několik úžas-

ných přírodních příbytků. Naproti 
přísně utajené lokality, kde se Yetti 
prokazatelně usadil, všichni účastní-
ci zdokonalovali své dovednosti na 
bobech, lyžích nebo snowboardech.
Letošní sněhové podmínky nejsou 
sice ideální, ale naší expedici po-
časí neskutečně přálo.  Před na-
ším příjezdem na expedici přimrzlo 
a toho využil majitel Ski areálu Kareš 
a z travnaté louky udělal za dva dny 
a dvě noci neuvěřitelnou sjezdovku 
se čtyřmi vleky. Navíc v úterý začalo 
chumelit  tak vydatně, že ve středu 
jsme lyžovali na alpském prašánku 
a lyžovačku si parádně užili. Nechy-
běl ani každoroční karneval na ly-
žích, spousta her, tvoření a jiné tábo-
rové zábavy.  Expedice se zúčastnilo 
celkem 58 účastníků a velké díky jim 
patří za záchranu nového živočišné-
ho druhu, který se od letošního roku 
usadil v Jeseníkách.                   -nh-

O kohoutkovi a slepičce
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Kojetínská písnička
Druhý ročník soutěže v sólovém 
zpěvu proběhl ve dnech 25. února 
2016 a 3. března 2016 v prostorách 
DDM Kojetín. Soutěž byla rozděle-
na do pěti kategorií a zúčastnilo se jí 
sedmdesát zpěváků od 4 do 15 let.
Tématem pro letošní zpívání byla 
lidová písnička. Poděkování touto 
cestou posíláme všem soutěžícím 
a tříčlenné porotě v čele se Zden-
kou Vaculovičovou.
Výsledková listina:
1. kategorie (MŠ a přípr. třída ZŠ) 
1. místo: Emma Janoušková – MŠ 
Kojetín, 2. místo: Elen Chylíková - 
MŠ Kojetín, 3. místo:  Marie Čipča-
lová – přípravná třída ZŠ Sv.Čecha 
Kojetín, 4. místo: Jakub Vysloužil 
– MŠ Kojetín.
2. kategorie (1. - 2. třída ZŠ)  
1. místo: Eliška Bělková - 2.A ZŠ 
nám. Míru Kojetín, 2. místo: Ma-
rie Mětějčková - 1.B ZŠ nám. Míru 
Kojetín, 3. místo: Martin Chovanec 
– 2.B ZŠ nám. Míru Kojetín
3. kategorie (3. - 5. třída ZŠ)         
1. místo: Tereza Poláchová - 3.B ZŠ 
nám. Míru Kojetín, 2. místo: Hana 
Nguyen - 4.B ZŠ nám. Míru Kojetín,  

3. místo: Tereza Večerková - 3.A ZŠ 
nám. Míru Kojetín.
4. kategorie (6. - 7. třída ZŠ, pri-
ma, sekunda GKJ)  
1. místo: Anna Hrušáková - prima 
Gymnázium Kojetín, Štefan Miko 
- 6. třída ZŠ Sv. Čecha Kojetín, 2. 
místo:  Eliška Gambová - prima Gym-
názium Kojetín, 3. místo:  Kateřina 

Káňová - 6.B ZŠ nám. Míru Kojetín.
5. kategorie (8. - 9. třída ZŠ, ter-
cie, kvarta GKJ) 
1. místo: Michaela Strakuláková 
- 8.A ZŠ nám. Míru Kojetín, 2. mís-
to: Veronika Bouchalová - kvarta 
Gymnázium Kojetín, 3. místo: Eliš-
ka Jurečková - 8.A ZŠ nám. Míru 
Kojetín.                   Blahopřejeme.

1. dubna 2016
Úklid okolí rybníku jordán – ZK rybářský

2. dubna 2016
výjezd na kole a úklid okolí

rybníku „Uhřičák“ – ZK rybářský
2. dubna 2016

Turnaj ve florbalu a stolním tenisu
v hranicích – účast ZK DDM

9. dubna 2016
výlet do přírody - pstruží líheň - jívová

9. - 10. dubna 2016
přenocování na domečku
– účastníci LT Třemešek 2015

16. dubna 2016
o pohár hejtmana olomouckého kraje

– jen pro závodní družstvo Cyprinus Carpio
20. - 21. dubna 2016

den země pro I. stupeň ZŠ
24. dubna 2016

rybářské závody veselíčko
– pro všechny rybáře s platnými rybářskými doklady

28. dubna 2016
Zlatý list Příprava na přírodovědnou soutěž

výukové programy s dopravní tematikou
práce s keramickou hlínou - výukové programy

pŘipravUjEmE v dUBnU:

Bližší informace o všech zájmových kroužcích a akcích 
najdete na internetových a facebookových 

stránkách DDM Kojetín. Fotodokumentace ke všem
akcím je k dispozici na  www.ddmkojetin.zonerama.com
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noc S andErSEnEm
1. dubna 2016, budova VIC

Pohádkové bytosti knihovnické se 
už těší na všechny děti,

které se zapojily co celoroční
soutěže „Vzhůru ke hvězdám“. 
Sejdeme se 1. dubna - a není
to apríl! v 17 hodin v sále VIC.

Program andersenovské noci
bude přepestrý. Čekají nás hry, 

soutěže, všelijaká hemžení, stezka 
odvahy, objevování tajných
zákoutí  „Okresního domu“,

pozorování hvězd u symbolického 
stromu Pohádkovník (vysazen

v říjnu 2015, v ulici Husova)
a mnoho dalších aktivit

proložených společnou četbou.
Předčítat přijde starosta města 
Kojetína Jiří Šírek a další hosté.

Už jE ZE mě čTEnáŘ!
Literární beseda z knížky pro

začínající čtenáře „Chobotem sem, 
chobotem tam“ a „Pec nám spadla“

- duben, pro žáky 1. tříd ZŠ

LEkcE informační
výchovy

Katalogy knihovního fondu,
popis, vysvětlení základních pojmů 

a praktická cvičení
- pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ

knihovnické minimUm
První seznámení s knihovnou

- pro děti z MŠ Bezměrov

WiLLiam ShakESpEarE
Výstavka k 400. výročí úmrtí

největšího dramatika všech dob
- duben, oddělení pro dospělé

čtenáře MěK MěKS

jóga 
od STaré indiE k dnEŠkU

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

Přednáška zkušené fyzioterapeutky 
Radky Crhonkové o tomto

jedinečném systému, obohacená  
o vlastní zážitky z cesty do Indie

Městská knihovna MěKS Kojetín připravuje
módní poradna ii.

4. května 2016
v odpoledních hodinách, sál VIC

Milé dámy, přijďte prožít ryze
dámské inspirativní odpoledne,
či podvečer nad šálkem kávy

nebo čaje s profesionální
pražskou stylistkou

a vizážistkou
Danou Beranovou,

která poskytuje svoje služby
mnoha módním časopisům.

Dovíte se mnoho zajímavého
o osobním stylu, oblékání, líčení, 

barevné typologii.
Již podruhé v naší knihovně! 

Seminář s praktickými ukázkami
Hlaste se již nyní,

počet míst omezen!
(rezervace na tel číslech:

581 762 295,  777 593 984)

ŠpErky fimo
Výstava šperků Ivety Pouperové
- květen, oddělení pro dospělé 

čtenáře MěK MěKS

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
a facebooku:  Městská knihovna MěKS Kojetín

Březen v knihovně
Březen – měsíc čtenářů
V rámci sedmé celostátní akce pro-
běhly v naší knihovně tyto akce:
Vyhlášení nejlepších dětských 
čtenářů
V dětském oddělení byli vyhláše-
ni nejlepší dětští čtenáři a obdrželi 
drobné upomínkové předměty.
Žebříček nejčtenějších knih (bře-
zen 2015 - březen 2016) - k nahléd-
nutí v půjčovnách knihovny.
Jarní prázdniny v knihovně
Děti mohly využít rozšířené půjčov-
ní doby, zasoutěžit si, nebo si vyro-
bit velikonočního zajíčka.
„Udělej si velikonočního zajíčka“
- tvořivá dílnička.
„Kdo to napsal?“ - vědomostní 
soutěž pro děti.

Lekce informační výchovy
Základní žánrové a tematické čle-
nění knih, základní popis knihy, ori-
entace v knihovně + praktická cvi-
čení. Pro žáky 2. tříd ZŠ.
„Těšíme se na jaro“
Čtení z knih „Hrajeme si u mamin-
ky“ a „O malém tučňáčkovi“. Pro 
mladší děti MŠ.

„Jaro je tady“
Výstava prací uživatelů Domu sv. 
Josefa s jarní a velikonoční tema-
tikou.
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín
„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 krát-
kých poutavých příběhů desetileté 
dívenky Julie se děti seznámí s řa-
dou pojmů ze světa dospělých, jako 
je např. rozvod, kyberšikana, handi-
capovaný... Beseda se dotýká roz-
padu rodiny, vytváření nových cito-
vých vazeb a nabízí možnost vyrov-
nat se s jednou z nejbolestnějších 
zkušeností dětství.
Petra Dvořáková (nar. 1977) je 
současná česká spisovatelka a pu-
blicistka, do povědomí veřejnosti 
vstoupila svou první knihou Promě-
něné sny, za kterou jí byla udělena 
cena Magnesia Litera (2007). 
Další vydané knihy: Proměněné 
sny, Já jsem hlad, Julie mezi slo-
vy, Líla a Flouk, Sítě (březen 2016, 
knižní novinka v našem fondu).

Beseda se uskutečnila 23. břez-
na 2016 v dopoledních hodinách 
v sále VIC.              Jitka Lorencová

Dětský karneval
V nedělní odpoledne 28. února 
2016 2016 se zaplnil sál Sokolov-
ny neobyčejnými postavami. Vedle 
družiny víl k nám zavítali i princezny 
z rodu královského, čarodějnice 
z Petrových kamenů, ba i drsní kov-
bojové a piráti až odněkud z Karibi-
ku. Na Sokolovně, vyzdobené ba-
lónky a konfetami, v ten den zavlád-
lo karnevalové veselí, které bylo 
určeno našim nejmenším. Zábava 
byla opravdu výborná a děti nejen, 
že se bavily samy mezi sebou, ale 
v tanečním reji je doprovázel i Ra-

dim Koráb, známý to představitel 
princů ze stejnojmenné brněn-
ské agentury. Ten si 
pro masky připravil 
i řadu soutěží a her, 
kterých se s nadše-
ním děti účastnily. 
I když se náš karne-
val nemůže srovnávat 
s karnevaly ve vět-
ších městech jako je 
kupříkladu Olomouc, 
letošní ročník se vy-
dařil opravdu na vý-
tečnou, o čemž svěd-
čila nemalá účast 

a úsměv na tvářích nejen kojetín-
ských ratolestí.                                        -miza-

Výstava prací žáků 
Střední odborné školy 
řezbářské v Tovačově
Od druhé poloviny ledna probíha-
la v prostorách galerie VIC výstava 
prací žáků Střední odborné školy 
řezbářské v Tovačově.  Návštěvníci 
expozice ocenili především zručnost 
a poctivost, se kterou byla veškerá, 
dá se říci umělecká díla, vytvořena. 
Tyto předměty oplývaly originalitou, 
nápaditostí a tvořivostí.  K vidění byly 
nádherné ukázky  nábytku, ať už mo-
derního, či stylového. Mezi originální 

výtvory patřila zrcadla s art decový-
mi, romantickými i secesními motivy. 
Součástí expozice byl i improvizova-
ný dětský koutek, kde byly zavěšené 
Marionety a pod nimi mohli příchozí 
obdivovat boxy na hračky s vytaho-
vacími tvary. Dalším prvkem byly re-
liéfy s různými motivy, které byly za-
věšeny na stěnách galerie a betlém 
v životní velikosti, který zde zůstal od 
minulé výstavy. Pozoruhodně půso-
bily také  sochy a sošky zvířat nebo 
aktů. Výstava sklidila značný ohlas 
a my jsme rádi, že návštěvníci se pře-
svědčili o umu a fantazii žáků Střední 
odborné školy řezbářské Tovačov. 

Poděkování patří  nejen žákům a ve-
dení školy, ale také vedoucímu učiteli 
odborného výcviku Miroslavu Čmelo-
vi za ochotu a příjemné jednání, kte-
ré projevil při přípravě této výstavy.                                     
-miza-
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Kočovné divadlo Ad Hoc
Po přehlídkovém maratonu ná-
sledovala ještě pomyslná třešnič-
ka na dortu v podobě představení 
S úsměvem nepilota. Ve středu 
23. března 2016 navštívilo Sokolov-
nu Kočovné divadlo Ad Hoc, které 
znají diváci i z minulého roku, kdy 
vystoupilo s operetní mafiánskou 
parodií Zmrazovač. Kolektiv mla-
dých herců nezklamal návštěvníky 
ani tentokrát. Hodinové kabaretní 
vystoupení bylo protkáno inteligent-
ním humorem a satirou s odezvou 
na aktuální témata společenského 
dění. Gejzíry vtipu a nápaditosti ne-
nechaly diváky chladnými po celou 
dobu vystoupení. Herci mistrně po-

užívali slovní hříčky spolu s hudeb-
ními a tanečními vsuvkami, které 
byly dokonale vyvážené. Z hudeb-
ních žánrů zazněly milé a vkusné 
parodie například na folklórní pisně, 
jazz či word music. Herci takřka pro-
plouvali na pódiu humorem s prvky 
Osvobozeného divadla, Semaforu 
i Divadla Járy Cimrmana a nechy-
běly ani parodie na obligátní tele-
vizní reklamy nebo nedělní chvilky 
poezie. Z celého představení byla 
cítit hravost a sehranost aktérů, 
kteří si výstupy vyloženě užívali. 
Úžasná byla práce herců s hudeb-
ními nástroji, kterými si sami dopro-
vázeli hudební výstupy a v průběhu 
si je i střídali. Představení S úsmě-
vem nepilota bylo pro diváky mi-

lým a sympatickým odreagováním 
od strastí všedního dne a doufáme, 
že divadlo Ad Hoc nás opět brzy na-
vštíví a dá nám možnost zhlédnout 
průzračný inteligentní a ryze náš 
humor.                                   -miza-

Divadelní Kojetín 2016

Z kulturních akcí MěKS Kojetín

Divadelní Kojetín
má vítěze z Kroměříže

Letošní přehlídka divadelních sou-
borů Divadelní Kojetín se konala  
ve dnech 16. až 20. března 2016 
v sále místní Sokolovny. K radosti 
nás, pořadatelů, za vysoké divácké 
podpory. Divadelní Kojetín je kraj-
skou postupovou přehlídkou ama-
térských divadelních souborů, kdy 
ti nejlepší jsou odbornou porotou 
nominováni na celorepublikovou 
přehlídku Divadelní Piknik Volyně.
Letošní program nabídl čtrnáct 
představení, včetně pěti, které byly 
zařazeny do programu mimo soutěž 
a zpříjemňovaly dopoledne místním 
dětem, školákům a studetnům. De-
vět inscenací už bylo soutěžních 
a posuzovala je odborná porota 
ve složení Vladimír Fekar (drama-
turg Městského divadla Zlín), Petra 
Kohutová (dramaturgyně Divadla 
D3 Karlovy Vary a Karlovarského 
městského divadla, lektor režijní 
školy SČDO) a Ladislav Vrchovský 
(český novinář, divadelní publicista 
a kritik z Ostravy).
Program festivalu nabízel převáž-
ně  komediální žánr. Ale objevila se 
i díla dramatičtějšího rázu, jako thri-
ller, absurdní drama nebo divadelní 
hra o mezilidských vztazích. 
Festival byl velmi netradičně za-
hájen. Poprvé se na kojetínských 
prknech představila dětská diva-

delní skupina "Mimoni" (Martin 
a Kristýna Ligačovi, Jana Dostálí-
ková, Marie Medunová, Ela a Mar-
tin Noskovi, Klára Tejchmanová, 
Anna Hovorková, Pavla Košťálko-
vá, Lenka Kusáková) se scénkou 
Šílení puberťáci, která byla sondou 
do dnešních mezilidských vzta-
hů. Děti si scénku samy vymyslely 
a režijně je vedli Jakub Šírek a Mi-
lan Zahradník z Městského kultur-
ního střediska Kojetín. Mimoni skli-
dili velký aplaus u diváků, ohromili 
i odbornou porotu, která jim uděla-
lila zvláštní cenu za krutopřísnou 
grotesku a starosta Jiří Šírek na za-
hájení konstatoval, že do Divadelní-
ho Kojetína nepřichází pouze jaro, 
ale i mladá herecká krev.
Oživením letošní přehlídky byly 
kramářské písničky v podání Mila-
na Zahradníka a Hany Svačinové, 
které zazněly před každým předsta-
vením.
Nominaci na 5. Divadelní Piknik Vo-
lyně si odvezl Divadelní spolek Kro-
měříž za inscenaci Veroničin pokoj. 
Odborná porota také udělila ceny za 
herecké výkony všem čtyřem prota-
gonistům. Kroměřížští také získali 
cenu za inscenaci a na plné čáře vy-
hráli i u diváků, kdy si odvezli i Cenu 
Divadelního Koječáka. Odborná 
porota Divadelního Kojetína ještě  
k postupu do Volyně doporučila 
dvě inscenace bez uvedení pořadí 
- Drcla loktem vo kredenc K.V.A.S. 
Karviná a Sluhu dvou pánů Diva-

dla Haná Vyškov. Také doporučila 
k výběru na Mladou scénu Ústí nad 
Orlicí inscenaci Dvanáct Divadel-
ního sdružení Horních Počernic. 
Lektorský sbor také ocenil jednot-
livce, kteří obdrželi čestná uznání 
a ceny.
Vestibul Sokolovny byl vyzdoben 
výstavou Hanáci z pohledu malíř-
ky Marie Gardavské kdysi a dnes 
a o pozdní páteční hudební rozptý-
lení se postaral Janek Tabara.
Vyšlo také šest čísel časopisu Di-
vadelní Koječák, který se stal ne-
odmyslitelnou součástí přehlídky. 
Jsou v něm shrnuty jednotlivé pře-
hlídkové dny, pohlíží na festivalové 
dění s humorem a recesí typickým 
pro redakci časopisu, který tvo-
ří mladí lidé okolo šéfredaktorky 
Hany Hásové. Ladislav Vrchovský 
ve svém závěrečném vystoupení 
dokonce prohlásil, že kojetínský 
festivalový časopis bude dávat pří-
kladem ostatním pořadatelům pře-
hlídek. Což od českého novináře je 
velká pochvala. 
Divadelní Kojetín a jeho úspěš-
ný 24. ročník uběhl velmi rychle,  
bezproblémově a ke spokojenosti 
všech. My, pořadatelé, se těšíme 
na další divadelní zážitky.

Poděkování za Divadelní Kojetín
- všem divadelníkům a divadelním 
souborům, bez kterých by se pře-
hlídka v Kojetíně neuskutečnila: Di-
vadlo Tramtarie Olomouc, DS Ha-
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nácká scéna MěKS Kojetín, Diva-
délko pro školy Hradec Králové, Di-
vadelní spolek Kroměříž, DS ASpol 
Brno, Divadlo Koráb Brno, Lidové 
divadlo při MIKS Krnov, Divadlo Do-
stavník Přerov, Blud v Tyátru Blu-
dov, K.V.A.S Karviná, Divadlo Haná 
Vyškov, Divadelní sdružení Horních 
Počernic,
- všem věrným divákům, kteří festi-
val navštívili,
- lektorům odborné poroty - Petře 
Kohutové, Vladimíru Fekarovi, La-
dislavu Vrchovskému,
- skupině Mimoni za zahájení pře-
hlídky scénkou Šílení puberťáci,
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultu-
ry ČR za finanční podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- reportérům Divadelního Koječáka 
s šéfredaktorkou Hanou Hadičkou 
Hásovou, kteří vydali šest čísel Di-
vadelního Koječáka (David Dvořák/

Vladimír Fekar/David Hás/Hana Há-
sová/Petra Kohutová/Klára Krčma-
řová/Lukáš Lejnar/Tereza Panáková/
Hana Svačinová/Jakub Šírek/Jan 
Tabara/Milan Zahradník/Jan Žmolík),
- Janku Tabarovi za páteční koncert,
- všem mladým Hanákům a Hanač-
kám za uvítání všech souborů na 
přehlídce,
- fotografce Janě Večeřové za poří-
zení fotografií z před-
staveních,
- hasičům za požární 
asistence,
- všem nejmenova-
ným, kteří se podíleli 
na zdárném chodu 
kojetínského festiva-
lu, za jejich podporu,
- velké poděková-
ní si bezesporu také 
zaslouží kolektiv pra-
covníků kulturního 

střediska a pomocníků, bez kterých 
by festival neproběhl hladce - Ka-
teřina Krčmařová, Jana Nováková, 
Jakub Šírek, Milan Zahradník, Ale-
na Zicháčková, Martina Márč Ba-
culáková a technik (herec) Honza 
Racek Raclavský.

Za MěKS Kojetín všem upřímně 
děkuje Hana Svačinová

Foto: Jana Večeřová

Divadelní Kojetín 2016

Výsledky Divadelního 
Kojetína 2016
Nominace na Divadelní Piknik 
Volyně 2016:
Veroničin pokoj
Divadelního spolku Kroměříž

Doporučení na Divadelní Piknik 
Volyně 2016 (bez určení pořadí):
– Drcla loktem vo kredenc
souboru K.V.A.S. Karviná
– Sluha dvou pánů
Divadla Haná Vyškov

Doporučení na Mladou scénu 
Ústí nad Orlicí:
Dvanáct Divadelního sdružení 
Horních Počernic

Čestná uznání byla udělena:
- Marii Němečkové za roli Imeldy 
v inscenaci Když se zhasne,
- Radku Baštincovi za roli Trevora 
v inscenaci Když se zhasne,
- Šárce Benešové za roli Doktora 
Mišmaše atd. v inscenaci Pěna dní,
- Janu Pirklovi za roli Bernieho 
v inscenaci Vražda sexem,
- Vlastě Hartlové za režii a scéno-
grafické řešení inscenace Strašidlo 
canterwillské,
- Vladimíře Vichtové za roli Emilky 
v inscenaci Amant,
- Lucii Ráczové za režii inscenace 
Drcla loktem vo kredenc,

- Martině Orgoníkové za roli uklí-
zečky Marcely Červinkové v insce-
naci Drcla loktem vo kredenc,
- Ivaně Židkové za roli uklízečky 
Jarunky Ventrubové v inscenaci 
Drcla loktem vo kredenc,
- Tomáši Bartoníkovi za roli Tru-
ffaldina v inscenaci Sluha dvou 
pánů,
- Divadelnímu sdružení Horních 
Počernic za dramaturgii inscenace 
Dvanáct.

Ceny byly uděleny:
- Janě Hostičkové za roli Dívky 
v inscenaci Veroničin pokoj,
- Janu Raclavskému za roli Chlap-
ce v inscenaci Veroničin pokoj,
- Janě Štěpánové za roli Ženy v in-
scenaci Veroničin pokoj,
- Jiřímu Kašíkovi za roli Muže v in-
scenaci Veroničin pokoj,
- Zdeňku Hilbertovi za roli Lorda 
de Canterwille a Ducha v inscenaci 
Strašidlo canterwillské,
- Renatě Bartlové za roli Umneyo-
vé v inscenaci Strašidlo canterwill-
ské,
- Silvii Gracové za scénografii in-
scenace Drcla loktem vo kredenc,
- Zuzaně Janků za roli uklízečky 
Vladěny Svěcené v inscenaci Drcla 
loktem vo kredenc,
- Daliboru Dufkovi za režii insce-
nace Sluha dvou pánů,
- Pavlu Vaculíkovi II. za roli Silvia 
v inscenaci Sluha dvou pánů,

- Olze Vymazalové za roli Beatri-
ce Rasponi v inscenaci Sluha dvou 
pánů,
- Davidu Plášilovi za roli Florin-
da Aretusi v inscenaci Sluha dvou 
pánů,
- Iloně Dvořáčkové za roli Smeral-
diny v inscenaci Sluha dvou pánů,
- Janě Sůvové a Kláře Šimicové 
za režijní vedení herců v inscenaci 
Dvanáct,
- Michalu Pivarči za roli Víta v in-
scenaci Dvanáct,
- Ondřeji Hrubešovi za inscenaci 
Dvanáct,
- Nikole Sýkorové za roli Vlasty 
v inscenaci Dvanáct.

Cena za inscenaci:
Divadelnímu spolku Kroměříž 
za Veroničin pokoj

Cena Divadelního Koječáka:
Divadelnímu spolku Kroměříž 
za inscenaci Veroničin pokoj

Zvláštní cena poroty:
skupině Mimoni
za krutopřísnou grotesku Šílení pu-
berťáci

Cena kabaretu Chat Noir:
Haně Svačinové a Milanu Za-
hradníkovi za písně pro mládence 
a panny na světlo vydané, před di-
vadly provozované a velevážené-
mu publiku co uvidí osvětlující
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Divadelní spolek Kroměříž
Veroničin pokoj

Divadelní spolek ASpol Brno
Pěna dní

Divadlo Koráb Brno
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Lidové divadlo při MIKS Krnov
Vražda sexem

Divadlo Dostavník Přerov
Strašidlo canterwillské

Akustický koncert
Janek Tabara

Divadlo Tramtarie Olomouc
Růže pro Algernon

Zahájení přehlídky představiteli
města a skupinou Mimoni

Divadelní skupina Mimoňi
Šílení puberťáci

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
Když se zhasne

Divadélko pro školy Hradec Králové
Divadelní cestopis

Blud v Tyátru Bludov
Amant

K.V.A.S. Karviná
Drcla loktem vo kredenc

Divadlo Haná Vyškov
Sluha dvou pánů

Divadelní Kojetín 2016

Kramářské písničky
stréca Milana a Divadelní Svači
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Údovník Divadelního Koječáka
Můj milý deníčku,

druhý den na Sokolovně byl oprav-
du poetický. Úctyhodné bylo, že 
Klářa napsala hned několik sku-
tečně velmi kvalitních článků, kte-
ré chrlila skoro jako Svačina rus-
ká továrna na prozápadní kulturní 
akce. Články vycházely vesměs  
z harmonické atmosféry zákulisí 
přehlídky; mezi nimi se k večeru ob-
jevil například článek s názvem De-
prese Divadelního Koječáka, který 
jsme nakonec na valné hromadě se 
Šírou demokratickým hlasováním 
2:0 odsouhlasili, že nezveřejníme. 
Klářa o tom ještě neví, ale myslíme 
si, že by si toho při listování třetím 
číslem vůbec nemusela všimnout, 

jelikož těch článků napsala opravdu 
hodně. Aby snad nevznikly nějaké 
pomluvy o tom, že Klářa blbě píše 
(chraň nás Pánbůh, kdo by do toho 
Koječáka potom psal), tak v případě 
tohoto článku nešlo vůbec o kvalitu 
(o čemž se v případě Divadelního 
Koječáka nedá ani hovořit), ani ne-
šlo o to, že by ten článek nebyl dost 
pozitivní nebo že by svou úrovní 
nějak degradoval hodnotu a  prestiž 
Divadelního Koječáka, ale prostě si 
s Šírou myslíme, že třeba Ferdinand 
Peroutka by taky určitě neschválil, 
aby se v revue Přítomnost psalo, že 
redakce je totálně vyhořelá, že má 
depresi z práce, do které chodí a že 
už nemá, co do té Přítomnosti psát, 

a že se s tou redakcí nechce už ni-
kdo kamarádit.
Dále Svača přišla na to, že jsme 
včera zapomněli oslavit Den sva-
tého Patrika (to je, jak tam lítají ti 
zelení fauni a víly se čtyřlístkama 
v Irsku), a že bychom se Patrikovi 
měli v dalším čísle omluvit. Tak jsme 
začali připravovat omluvu do dalšího 
čísla, přičemž jsme po půlnoci zjis-
tili, že Den svatého Patrika byl ten 
den, kdy si na to Svača vzpomněla. 
Jenže to už bylo po půlnoci, takže 
jsme to skutečně nestihli oslavit. 
Ale potom jsme tu omluvu do dal-
šího čísla už nedali, jelikož jsme  
z toho dostali trochu depresi.
Dále se řešil zmatený Travolta, což 

Divadelní sdružení
Horních Počernic Dvanáct

Vítězný Divadelní spolek Kroměříž
na slavnostním vyhlášení výsledků

Divadelní Kojetín 2016

Realizační tým Divadelního Kojetína 2016 a redakce Divadelního Koječáka

Divadelní Koječák 2016
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Divadelní Koječák 2016

Báseň Jana Nerudy na oslavu
Divadelního Kojetína
Jak Divadelní Koječáci bijem o mříže, jak Divadelní Koječáci v kleci jatí,  
my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Divadelním Kojetínem spjatí.

Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: “Nuž pojďte blíže, Divadelní Koječáci,  
jen trochu blíže, hrdobci, jimž hrouda nohy víže!”

My přijdem! Na Divadelní Kojetín. Odpusť, matičko, již jsi nám, Země,  
malá my blesk k myšlénkám spřaháme a noha parou cvalá.

My přijdem! Na Divadelní Kojetín. Duch náš roste v výš a tepny touhou po 
Sokolce bijí, zimniční touhou po Divadelním Kojetínu div srdce nerozbijí!

My přijdem blíž, my přijdem blíž k Divadelnímu Kojetínu, my světů dožijeme!  
My bijem o mříž Sokolovny, ducha lvi, a my ji rozbijeme!

aneb Jak se v Bezměrově
čtó knižky

Frk stréca Milana

Jednó dojeli do Bezměrova natá-
čeť reportáž z Olomóckyho roz-
hlasu o tym, jak se žije na dědině  
a jaky je tam kulturni vyžiti. Starosta 
je poslal rovnó za starym Kočišem, 
že ten pré pamatuje aji Napoleó-
na, tož jim řekne aji trochu z histo-
rie. Gdyž tam došli, stréc Kočiš je 
přivítal a hneď jim nalil do decáku 
gořalky na uvítanó. Reportérka za-
pla magnetofon a hneď se ptala, 
jak se žije na dědině. Staré Ko-
čiš zhltl baňku jak slipka flustanec 
a povidá: „Tož, jak by se žilo. Ráno 

vstanu, dám si baňku, idu pokludiť 
a jak popravim, přindu dom, dám 
si druhó, zapnu rádio, poslechnu 
si zprávy. No a když to slyšim, co 
se děje ve světě, tož si dám radši 
další čtvrtku.“ V tym ho reportérka 
zastaví a povidá. „Pane, ale to tam 
nemůžeme dát, že od rána už pije-
te alkohol, co by tomu posluchači 
řekli? Místo těch štamprlí zkuste 
říct, že si třeba přečtete knihu.“ Sta-
ré Kočiš chvilku špekuloval a pak 

povidá: „Tož dobře. Ráno vstanu 
a přečtu si knížku, pak idu pokludit 
a jak se vrátím tož si přečtu druhó, 
dopoledňa přečtu takovéch knížek 
eště tak pět. Až přečtu všecky svoje 
knížky, idu naproti k Janovi a tam 
čteme jeho knížky. Až přečteme Ja-
novy knížky, tož ideme do knihov-
ně a tam čteme všecko možny jak 
o dušu, dokuď nás s tama nevyho-
dijó. No, a nakonec ideme k Jarino-
vi, a ten má doma tiskárňu.“

je takový ten gif, ve kterém John Tra-
volta s kabátem v ruce vždycky ně-
kam přijde a pak se hrozně diví, kde 
je. Každý v redakci zasvěceně tvrdil, 
že to důvěrně zná a Klářa dokonce 
důležitě prohlašovala, že s ním má 
i počítačovou hru, kde tomu Travol-
tovi v bytě krade věci, když se otočí, 
a proto on se pak tak strašně diví, 
a že je ta hra fakt super. Jinak ale 

naprosto nikdo nedokázal vysvětlit, 
odkud se ten zmatený Travolta vzal 
a jaký má vlastně význam pro svět.
Později odpoledne nás do redak-
ce přišel pozdravit Svačin Laďa. 
V reakci na naše nadšené vítání nás 
suše pozdravil, zeptal se, co tady 
děláme, sám si odpověděl, že hov-
no, a zase odjel. Když jsme si na to 
pak stěžovali, tak se navíc ještě vrátil  

a vynadal nám, že to slyšel.
Příjemného se ještě stalo to, že když 
jsme pilně pracovali u sebe ve Sva-
činé kanceláři, tak se někde za zdí 
ozvala hrozná rána, jako by někdo 
najel do Sokolovny kamiónem plným 
kulis z Národního. Klářa nás ovšem 
uklidnila, že asi spadl internet.
Tak a to byl celý příjemný a pozitivní 
druhý den přehlídky.

Komiks
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Vše o Divadelním Kojetíně na:
http://www.mekskojetin.cz

www.facebook.com/MěKS Kojetín                   
www.facebook.com/Divadelní Koječák

Divadelní Koječák 2016

Veroničin pokoj
Divadelní spolek Kroměříž
Autor: Ira Levin
Režie: Ladislav „Láry“ Kolář

DS Kroměříž je každoročním účast-
níkem Divadelního Kojetína a má-
lokdy přiveze inscenaci, která by 
nebyla tím či oním způsobem zají-
mavá. Tentokrát pozval diváky do 
Veroničina pokoje – tedy do prosto-
ru za oponou, kde v prostorovém 
řešení zvaném aréna (diváci sedí 
ze čtyř stran) otevřel příběh o hle-
dání „nejskutečnější skutečnosti“, 
o Susan, jež má hrát Veroniku… 
nebo se jí stát a žít její život… nebo 
vzít na svá bedra trest za její vinu 
a zemřít… za zločin, který se stal 

Reflektor
aneb Co jsme viděli

v roce 1930… nebo snad v roce 
1973? Co se děje doopravdy, co je 
jen iluze, kdo je kdo, kdo hraje ja-
kou roli, co je ještě normální a kdo 
je psychopat – to jsou otázky, které 
vzbuzuje psychothriller Iry Levina, 
velmi zručně napsaný a poskytující 
příležitost k podívané, jež udržuje 
diváka v nejistotě a napětí od za-
čátku do konce. Kroměřížská insce-
nace nabízí tři vynikající (Jiří Kašík, 
Jana Štěpánová a Jan Raclavský) 
a jeden omračující herecký výkon 
(Jana Hostičková), drží atmosfé-
ru zejména díky propracované 
zvukové složce a hudbě (poklona 
patří Radku Štěpánovi), racionál-
ní dávkování nápověd pro diváka 
a přesná mizanscéna (velmi zjed-
nodušeně řečeno, postupně odha-
lovat fakta a hrát je do čtyř stran je 
zhruba stejně těžké – poklona reži-

sérovi Lárymu Kolářovi i účinkují-
cím). A tak porota pouze uvažovala  
o prostředcích, které by možná 
mohly pomoci ještě zvýšit působi-
vost inscenace (od ztišení někte-
rých pasáží po přeorganizování 
způsobu sdělení některých infor-
mací) a zmiňovala rušivé detaily 
(zmínka o falešném kníru atd.). Vi-
děli jsme zkrátka Divadlo. Divadlo 
s velkým D…          Petra Kohutová

Když se zhasne
Hanácká scéna MěKS Kojetín
Autor: Michaela Doležalová a Ro-
man Vencl
Režie: Josef Vrána

Kojetínská Hanácká scéna měla 
letos dvojí nelehký úkol – nejen na-
plnit zahajovací večer přehlídky, ale 
hlavně hrát těsně po nejnovějším 
místním hitu, krutopřísné psycho-
logické frašce s hororovými prvky 
„Šílení puberťáci“ místních Mimo-
ňů. Komedie populární dvojice au-
torů Vencla a Doležalové „Když se 
zhasne“ se nicméně členové sou-
boru zhostili se ctí, a to navzdory 
jednomu záskoku a jednomu úrazu  
v řadách interpretů. 

Porota konstatovala, že Hanáci 
mají příjemné představení ušité 
na míru svým divákům a vytěžují-
cí fakt, že autorství předlohy i režie 
jsou dílem herců, tedy stavějí na 
dobré znalosti divadelních zákoni-
tostí a možností a mají smysl pro 
přesnou stavbu dialogu a slovního 
gagu. Tvůrci zvolili nikoli cestu sit-
comu, ale cestu detailně stavěné 
až psychologicky laděné, byť hu-
morné podívané. Porota v debatě 
s účinkujícími doporučila inscenaci 
zkrátit – a to nejen prostřednictvím 
škrtů, ale i zrychlení akcí a zkáz-
nění herecké práce, také pohlídat 
si a zbavit se věcí a úkonů, které 
hercům nepomáhají (od nefungu-
jících nahrávek telefonátů v úvodu 

po některé pokusy o akce, které 
jdou účinkujícím tzv. „proti srsti“), 
dopracovat zacházení se scénic-
kými prvky (byť scéna z paravánů  
s výtvarným dotvořením byla shle-
dána funkční a vtipnou) a pohlídat 
si temporytmus představení.

Petra Kohutová

Poslední hláška DK
Kuba a Milan:

„Tak co na to říkáte, děcka,
že vám porota dala diplom,

dobrý, že?“

Andula H.:
„Hm, dobry,

HlAvNě že Je TADy JíDlO 
ZADArMO!!!“

Mimoni
na nedělním vyhlášení výsledků...
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Kam za kulturou

čtvrtek 21. dubna 2016 v 19 hodin
sál Sokolovny Kojetín

Předprodej vstupenek: VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8
telefon: 581 202 202, 774 001 403
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Pozvánky na další akce
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Centrum sociálních služeb Kojetín
Martenitsa - tradiční
bulharský svátek jara
I když si na astronomické jaro le-
tos ještě nějaký ten den počkáme, 
protože letos připadá na 20. břez-
na, 5.30 hodin ráno. Jelikož jsme 
se již s našimi seniory nemohli do-
čkat příchodu jara, pustili jsme se 
společně do výroby jarní výzdoby, 
ovšem netradičně k oslavě bulhar-
ského svátku jara zvaného Marte-
nitsa, který připadá každoročně na 
1. března.  Martenitsa je malá ozdo-
ba vyrobená z bílých a červených 
nití, obvykle v podobě dvou panenek, 
muže a ženy. Lidé si je darují na svá-
tek Baby Marty. Název svátku zna-
mená „babička“ a podle bulharského 
folkloru se tento svátek pojí se zna-

mením síly, čistoty, štěstí a zdraví. 
My jsme si k výrobě ozdoby vybrali 
dvě koule z papíru v červené a bílé 
barvě, které jsme pomocí stužek 
spojili s postavičkou veselé babky 
Marty. Ač se může zdát, že to bylo 
velmi jednoduché - někde nebylo 
třeba ani lepidla, přesto si senioři 
měli možnost řádně procvičit své 

prsty na vystřihování, skládání 
a zakládání jednotlivých dílků oz-
dob. Někdy se už už zdálo, že svou 
práci vzdají, ale s naší dopomocí se 
nakonec všem dílka podařila. Jejich 
ukázku můžete vidět na přiložené 
fotografii. Jsme rádi, že jaro již při-
chází v plné své kráse a rozmani-
tosti.                                           A.H.

Tvoření na centru
Jelikož se jaro přiblížilo na dosah 
a s ním přicházely i Velikonoce, při-
pravili jsme si v měsíci březnu pro 
seniory jednoduché, ale tradiční 
tvoření na téma "Velikonoce jsou 
za dveřmi". Šlo o zdobení květiná-
čů ubrouskovou technikou, různými 

pentlemi a samotvrdnoucí  hmotou 
ve veselých barvách a tvarech. Pro 
radost také nesměl chybět zápich 
s velikonočním motivem. To přece 
k působivému jarnímu aranžmá pa-
tří. K samotnému lepení a stříhání 
byl na výběr široký sortiment ma-
teriálu. Každý kousek, který vzni-
kl, byl hezký originál. A na závěr si 

každý z deseti účastníků sám zasel 
osení do vlastnoručně ozdobené-
ho květináče. Na teplém a světlém 
místě osení rostlo přímo před oči-
ma, proto takové pozorování jistě 
každého pobavilo. Přineslo jim tak 
jarní náladu a bylo potěšením pro 
oko i duši.

A.H.

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

rEmodELing prodEjny
aLBErT v kojETíně

Oznamujeme
občanům města Kojetína,

že budeme z důvodu remodelingu
ZavíraT prodEjnU aLBErT

na ULici oLomoUcká
 dnE 12. kvěTna2016

ZnovU oTEvŘEmE prodEjnU
S novým modErnějŠím

vyBavEním 25. kvěTna 2016.

Všem se moc omlouváme
za vzniklé komplikace a těšíme se na vás

ve středu 25. května 2016.
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Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

            DůM SVATÉHO JOSEFA 
CENTRUM DENNíCH SLUŽEB PRO SENIORy A LIDI SE ZDRAVOTNíM POSTIŽENíM

PROGRAM NA MěSíC DUBEN 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

Pátek 15. 4. 2016 od 10 hodin
Úterý 19. 4. 2016 od 10 hodin
Pátek 22. 4. 2016 od 10 hodin
ZákLady vyŠívání, ŠiTí
pyTLíčkŮ na ByLinky
Osvěžení základů vyšívání!
Zveme zručnější seniorky

na vyšívání obrázků bylinek a hub, 
jako námětů na látkové pytlíčky
na bylinky. S sebou si můžete
přinést barevné vyšívací příze, 

kanavu a dobrou jehlu.

Termín bude upřesněn
výLET na Sv. hoSTýn

Zájemci se hlaste v Domě sv. Josefa

Od pondělí do středy
11. 4. - 13. 4. 2016

UkLiĎmE a ZvELEBmE
ZahrádkU Sv. joSEfa
Rádi bychom se dle našich
možností zapojili do akce

„Ukliďte Česko“.
Chtěli bychom uklidit

zahrádky a okolí Domu sv. Josefa. 
Pomozte a zapojte se

do dobrovolnické akce.
Více: http://www.uklidmecesko.cz/.

Na závěr se můžete těšit
na opékání (dle počasí). 

Čtvrtek 28. 4. 2015 od 9 hodin
mŠE SvaTá

za Charitu Kojetín, její pracovníky, 
uživatele i dobrodince. 

V případě zájmu je možná doprava 
charitním automobilem.

Každé úterý a pátek
od 9 do 10 hodin

ZdravoTní cvičEní
v tělocvičně v Domě sv. Josefa
Cena za jednu lekci je 20 Kč.
Možnost i cvičení na rotopedu
a masáži na masážním křesle.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

3. 4. 2016
Neděle - 1. po Velikonocích (Quasimodogeniti)

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

10. 4. 2016
Neděle - 2. po Velikonocích (Misericordias Domini)

BohoSLUžBy
- od 8.15 hod. v Polkovicích (obřadní síň OÚ)
- od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

17. 4. 2016
Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate)

BohoSLUžBy
- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

Program slavnostních setkání v dubnu 2016 (v čase "Vzkříšení a Oslavení Páně")
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“). „Nedrž mě,“

řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:
‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ Marie Magdaléna pak šla

a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

24. 4. 2016
Neděle – 4. po Velikonocích (Cantate)

BohoSLUžBy
- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

1. 5. 2016
Neděle – 5. po Velikonocích (Rogate)

BohoSLUžBy
- od 8.15 hod. ve Skalce (sál Obecního domu) 

- od 10.00 hodin v Husově sboru (hl. sál)

5. 5. 2016
Čtvrtek – "Nanebevstoupení Páně"

1. májová poBožnoST
od 16.00 hodin na faře

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

Srdečně zveme k návštěvě našich 
pravidelných setkávání: úterý: Du-
chovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchov-
ní výchovy – na faře a v Klubov-
ně modlitebny. Středa: Klub dětí 
a mládeže "Dobrá zpráva" v Klu-
bovně modlitebny (1. středa 
v měsíci). Středa: Modlitby a zpěvy 

z Taizé v Husově sboru (1. středa 
v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina 
s besedou na faře v kanceláři (po-
slední čtvrtek v měsíci promítání 
v modlitebně). Neděle: Bohoslužby 
ve sboru (1. neděle v měsíci - ro-
dinné bohoslužby, po jejich skonče-
ní následuje tradiční „nedělní škola“ 
pro děti a mládež).

Připravujeme: Jednou za měsíc 
v sobotu* bychom se scházeli 
k přednášce z křesťanské mystiky 
a duchovní vědy. 

*Podle zájmu. Konání setkání včas 
uvedeme na našich webových 
stránkách a v Kojetínském zpravo-
daji.
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Církev Československá husitská
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 
796, kancelář v přízemí) je k dispozi-
ci členům i veřejnosti od pondělí do 
středy od 9 do 15 hodin. Jinak dle 
dohody. Volejte laskavě na tel. č. 777 
706 511 nebo pište na email: ccsh.
kojetin@centrum.cz
Všechna naše setkávání jsou pří-
stupná členům i veřejnosti. Po dobu 
obřadů jsou prostory sboru nepří-
stupné k prohlídce, máte-li zájem 
o prohlídku sboru (synagogy), kon-
taktujte předem farní úřad či Vzdě-
lávací a informační centrum Ko-
jetín, Masarykovo náměstí 8. Naše 
společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“! Podrobnější informa-
ce a aktuální data setkání i mnoho 
dalšího najdete na našich webo-
vých stránkách: http://ccshkojetin.
cz/ a v aktuálním čísle KZ. 

Seznam nedělí
od Velikonoc
ke svatému Duchu
1. neděle po Velikonocích: Quasi-
modogeniti - 1. Petrův 2,2: "Jako 
novorozené děti Boží mějte touhu 
jen po nefalšovaném duchovním 
mléku. Aleluja!"
2. neděle po Velikonocích: Mise-
ricordias Domimi - Žalm 33,5-6: 
"Hospodinova milosrdenství je plná 
celá země. Nebesa byla učiněna 
slovem Hospodinovým. Aleluja!"
3. neděle po Velikonocích: Jubila-
te - Žalm 66,1: "Jásej v Bohu celá 
země. Pějte chvály k slávě jména 
jeho. Slávu jeho šiřte chvalozpě-
vem. Aleluja!"
4. neděle po Velikonocích: Cantate 

- Žalm 78,1-2: "Zpívejte Hospodinu 
píseň novou, neboť učinil podivu-
hodné věci, zjevil před očima všech 
národů svou spravedlnost. Aleluja!"
5. neděle po Velikonocích: Rogate 
- Izajáš 48,20: "S plesáním ozna-
mujte, všude rozhlašujte, rozneste 
do všech končin země: Hospodin 
vykoupil svůj lid. Aleluja!"
Čtvrtek "Oslavení" Nanebevstou-
pení Páně - Žalm 47,3: "Hospodin, 
Nejvyšší bázeň vzbuzuje, on je Král 
veliký, nad celou zemí panuje. Ale-
luja."
6. neděle po Velikonocích: Exaudi - 
Žalm 27,7-9: "Hospodine, slyš můj 
hlas, když volám. Mé srdce si opa-
kuje výzvu tvou. Hledejte mou tvář. 
Tvou tvář tedy hledám, Hospodine. 
Tvář svou přede mnou neskrývej. 
Aleluja!"

Připomínáme si 600 let 
od mučednické smrti
Jeronýma Pražského 
1416 - 2016     

Připomenout, že rok po upálení 
Jana Husa na kostnickém koncilu 
zemřel stejně mučednickou smr-
tí také jeho mladší kolega, přítel 
a obhájce Jeroným Pražský, máme 
možnost letos. Pořadatelé jeho 
oslavu zahájili v Praze na Novém 
Městě, kde působil, a představili 
loutku Jeronýma, která bude všemi 
akcemi provázet. Projekt Jeroným 
Pražský 2016 Evropan - vzdělanec 
- buřič vyvrcholí v květnu.
Muž v Husově stínu, možná ale 
významnější
V dubnu 1415 i přes varování při-
jel Jeroným, filozof a náboženský 
myslitel, do Kostnice. "Po uvěznění 

a trýznivém mučení své názory od-
volal. Ve znovuobnoveném procesu 
se přiznal k Husovým a Viklefovým 
myšlenkám. Byl odsouzen církev-
ním koncilem a 30. května upálen 
na stejném místě jako Hus," řekl 
dnes Pavel Keřkovský, profesor na 
Evangelické teologické fakultě UK. 
Jeronýmovu osobnost přirovnal 
k Tomáši Garriguovi Masarykovi, 
Janu Palachovi či Miladě Horákové 
a připomněl jeho význam pro refor-
mu církve.
Tento významný aktivista české-
ho středověku stojí v Husově stínu, 
i když podle organizátorů z Církve 
československé husitské a Círk-
ve českobratrské evangelické jde 
o osobnost, která je, např. z pohledu 
akademického, možná dokonce vý-
znamnější. Hus byl vedle univerzitní-
ho učitelství především knězem a ka-
zatelem, Jeroným byl pouze učitelem 
(mistrem, profesorem). Byli věrnými 
přáteli, ale měli rozdílné povahy.
Hus zřejmě až do svého pronásle-
dování neopouštěl Prahu, Jeroným 
často cestoval, v roce 1403 se vy-
pravil do Palestiny a Jeruzaléma. 
Hus byl vlivný, avšak umírněný re-
formátor, nejitřil, nýbrž spíš uklidňo-
val spory, Jeroným byl vášnivý až 
provokativní diskutér i bouřlivák.
Na studiích v Praze se seznámil 
s asi o deset let starším Janem Hu-
sem. V roce 1398 odjel studovat do 
Oxfordu, kde se seznámil s učením 
anglického reformátora Jana Vikle-
fa a jeho spisy přivezl do Čech. Byl 

mistrem čtyř univerzit (Paříž, Hei-
delberg, Kolín nad Rýnem, Praha). 
V roce 1410 byl ve Vídni obviněn 
z kacířství, ale soudu se vyhnul útě-
kem. O dva roky později se účastnil 
odpustkových bouří v Praze.
Připomínku mistra Jeronýma 
završí slavnost na Střeleckém 
ostrově
Vrcholem událostí kolem připomín-
ky Jeronýmovy smrti bude festival 
28. května na Střeleckém ostrově 
s divadlem, hudbou a dalším pro-
gramem. Připravují se také projekce 
filmů o něm v kostele sv. Martina ve 
zdi doplněné diskusemi. Historikové 
uvádějí, že zatímco většina literatury 
o Husovi je o jeho "druhém životě", 
tedy o vlivu, který v dalších staletích 
způsobil, literatura o Jeronýmovi se 
bohatě týká jeho vlastního života 
i tvorby. Zdaleka ne všechny jeho 
texty ale byly dodnes vydány.

http://www.christnet.cz/zpravy/
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Pozvánky na akce

Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2016

2. 7. - 10. 7. 2016
Tábornická škola dorostu

pro účastníky ve věku 15 - 19 let
Vklad: 2.200 Kč

Přihlášky: Bronislav Bobiš
telefon: 777 116 443

e-mail: bobisb@seznam.cz

10. 7. - 23. 7. 2016
Tábor žactva

pro děti ve věku 10 - 14 let
Vklad: 2.700 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

23. 7. - 30. 7. 2016
Tábor Rodiče a děti I.

pro děti ve věku 2 - 7 let
Vklad: 3.300 Kč

Přihlášky: Ivana Stavinohová
telefon: 606 415 262

Pořadatel: TJ Sokol Kojetín - odbor Sport pro všechny 

30. 7. - 6. 8. 2016
Tábor Rodiče a děti II.
pro děti ve věku 2 - 9 let

Vklad: 3.300 Kč (3.400 Kč)
Přihlášky: Zuzana Veselá

tel: 608 505 280, www.vrazne.net

6. 8. - 13. 8. 2016
Rodinné hry - základna pronajata

Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

13. 8. - 20. 8. 2016
 Tábor Rodiče a děti III. 
- táborová základna pronajata 

Informace a přihlášky: Petr Musil
telefon: 731 558 566

20. 8. - 27. 8. 2016
Tábor Rodiče a děti IV.
pro děti ve věku 3 - 9 let

Vklad: 3.400 Kč
Přihlášky: Lenka Urbánková, 
telefon: 777 030 811, e-mail: 

lenicka.nemeckova@centrum.cz

MIMOŘáDNá NABíDKA: 
Cvičitelům, kteří mají zájem

získat zkušenosti
ve vedení táborů

nabízíme možnost stáží
na jednotlivých bězích.

DALŠí AKCE VE VRáŽNÉM:

30. 6. - 2. 7. 2016
Stavění tábora

Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443

27. 8. - 28. 8. 2016
Bourání tábora

Informace: Broněk Bobiš
telefon: 777 116 443

Podrobné informace
získáte 

od vedoucích
jednotlivých turnusů
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Inzerce

ZAHRADNICTVí
OTO MIRVALD
BEZMěROV 12

BaLkonové kvěTiny
pro vaŠE TrUhLíky

ŠIROKý SORTIMENT
BALKONOVýCH KVěTIN,

ZáHONOVýCH KVěTIN, TRVALEK,
ZELENINOVÉ SADBy,

SUBSTRáTy...

Zakoupíte
v našem zahradnictví v Bezměrově

PRODEJ PROBíHá POUZE ZDE
Prodejní doba: 

pondělí - pátek 8.00 - 18.00 hodin
sobota: 8.00 - 12.00 hodin
svátky a neděle: zavřeno

Dotazy na tel.:
604 285 312, 732 923 591

Těšíme se na vaši návstěvu
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Inzerce

Vzpomínky

Krásné je žít, snít, lásku mít. Smrt pokyne, vše pomine.

Dne 8. dubna 2016 to bude osm let od smrti mé maminky

 Petry Vychodilové
S láskou vzpomíná dcera Tereza.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte také. 

Těžko se s tebou loučilo, maminko, těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdcích tě stále budeme mít.

Dne 6. dubna 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás opustila

paní Alena Janečková
S láskou a úctou vzpomínají manžel Pavel,

syn Pavel, dcera Alena a vnoučata Lucie a Patrik.

Dne 28. dubna 2016 by se dožila 100 let

paní Marie Doupalová z Kovalovic
S láskou vzpomíná syn Jaroslav s rodinou

NA FACEBOOK
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Historické fotografie
Odstřel hasičské věže v ulici Palackého v Kojetíně (1. polovina 80. let 20. století)
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Blahopřání

V sobotu 19. března 2016 byly slavnostně přivítány
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Běla SEDLáKOVá

                                                                 Blahopřejeme!                                         Foto: J. Večeřová

Dne 1. dubna 2016 oslavila 96. narozeniny

paní Milada Dedková
Hodně zdraví, štěstí a hodně prožitých zážitků s celou velkou rodinou
přejí dcera Dana a syn Jan s dětmi, vnuky, pravnuky a prapravnuky. 

Dne 15. dubna 2016 se dožívá 65 roků

paní Věra Pijáková z Kojetína 
Pevné zdraví, štěstí, hodně lásky, méně starostí a více radosti přeje

maminka, dcera Naďa s rodinou, syn Martin s rodinou a sestra Jarka s rodinou. 

Ella PLESNíKOVá Laura MAZáNKOVá

Jindřich VyMěTAL Linda ZAKOPALOVá Lukáš CHVáTAL

Vzpomínka
Dne 24. února by oslavil své nedožité 60. narozeniny

a zároveň jsme dne 1. dubna vzpomněli první smutné výročí od úmrtí

pana Milana Peterky
S láskou neustále vzpomínají na svého milujícího manžela, tatínka a dědečka,

manželka Zdena, synové Milan a Václav, snacha Petra,
vnučky Anička, Eliška, Barborka a rodiče Cibulkovi.


