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Postupová přehlídka amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín probíhá v našem městě každoročně 
v měsíci březnu od roku 1992 (letos v týdnu od 13. do 17. 
března 2013). První ročník se uskutečnil za účasti čtyř 
divadelních souborů.
Za více než dvacet let se v Kojetíně vystřídalo více 
než stovka souborů z celé republiky - vítězné soubory 
z naší přehlídky byly přímo nominovány a automaticky 
postupovaly na celonárodní přehlídku, která se postu-
pem času konala na různých místech České republiky 
- ve městech Třebíč, Poděbrady a Děčín. Od roku 2011 
jsou soubory odbornou porotou pouze doporučovány na 
celostátní přehlídku, která se koná ve Volyni. Progra-
mová rada této přehlídky sestavuje z návrhů vzešlých 
z výsledků postupových přehlídek konečný program. 
V měsíci březnu probíhá na celém území České repub-
liky celkem sedmnáct postupových přehlídek směrem 
na Volyni - na Moravě šest, v Čechách jedenáct. Od-
borné poroty postupových přehlídek mohou doporučit 
libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru 
do programu celostátní přehlídky, která počítá pouze 
s šestnácti soutěžními inscenacemi.
Radostné a potěšující je, že několik desítek souborů, které 
vzešly z kojetínské přehlídky, dosáhly až na metu nejvyšší 
a představily se na vrcholu přehlídkové pyramidy - Jirás-
kově Hronově. V loňském roce se tento úspěch podařil 
Divadelnímu spolku Kroměříž s dramatem Mikve.
Někteří ochotníci se nesmazatelně zapsali do povědomí 
kojetínských diváků. Mnohé soubory zde hrají opakova-
ně. K festivalovým stálicím patří zmíněný Divadelní spo-
lek Kroměříž, Brod Uherský Brod, divadelníci z Vyškova 
a v neposlední řadě domácí Hanácká scéna Kojetín.
Přehlídka je tedy soutěžní a nejkvalitnější herecké vý-
kony, inscenace, režie a podobně obdrží z rozhodnutí 
poroty ocenění a doporučení. Ta jsou odtajněna na ne-
dělním vyhlášení.
Součástí programu kromě divadelních představení jsou 
doprovodné akce. V prvé řadě to jsou tzv. rozborové se-
mináře s lektorským sborem, které probíhají po každém 
představení a nesou se většinou ve velmi přátelském 
duchu. Letos se opět uskuteční herecký a režijní semi-
nář, který se podařilo poprvé zrealizovat v loňském roce 
s výbornými moravskými herci, režiséry a scénografy. 
Oblibě se těší každodenní vítání souborů na Sokolovně 

mladými Hanáky v krásných krojích, kteří tradičně ochot-
níkům nabízejí chléb, sůl a slivovici. Společenské vyžití 
umožňuje posezení a klábosení ve vestibulu Sokolovny, 
kde diváci naleznou programové skládačky, plakáty i fo-
tografie z předešlých ročníků a v neposlední řadě sobot-
ní Divadelní Candrbál v Bowling City.
Oblíbený přehlídkový zpravodaj "Divadelní Koječák" vy-
chází denně, je distribuován zdarma a zpravidla z vesti-
bulu sokolovny bývá ihned rozebrán.
Letošní program nabízí celkem jedenáct divadelních 
představení od pohádek, přes činohry, komedie až po 
drama. Výkony šesti souborů bude hodnotit tříčlenný lek-
torský sbor, který by měl ocenit nejleší výkony a vybrat 
vítěze.
Neváhejte tedy a přijďte v týdnu od 13. do 17. března 
2013 do kojetínské Sokolovny podpořit ochotníky z mo-
ravských měst, jejichž výkony jsou kolikrát násobně lepší 
než-li výkony profesionálů.
Nechť tedy Divadelní Kojetín otevře vstříc třetí de-
sítce šťastnou oponu, jeviště ať nejen světly září 
a hlediště je stále vyprodané! 

Podrobný program naleznete na staně 20
-svah-
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Pozvánka
Starosta města zve na

20. zasedání
Zastupitelstva Města Kojetín,

které se bude konat
v úterý 26. března 2013

od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího

a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín. 
          Jiří Šírek, starosta města

Oznámení
Finanční úřad pro Olomoucký 
kraj, Územní pracoviště v Pře-
rově, Wurmova 2831/4, Přerov,  
oznamuje, že zajistí svými za-
městnanci v úřední dny 25. břez-
na 2013 a 27. března 2013 v době 
od 8 do 17 hodin výběr daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob za zdaňovací obdo-
bí 2012 v prostorách Městského 

Informace pro občany

úřadu Kojetín (zasedací místnost 
v přízemí). Tiskopisy daňových 
přiznání včetně příloh budou 
k dispozici. 

Uvedené tiskopisy lze najít, vypl-
nit a vytisknout i na internetové 
adrese:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/
idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.
faces

Rádiový orientační běh je dnes 
uznávaným sportovním odvět-
vím s pevnými pravidly, propra-
covaným soutěžním systémem 
i pravidelně konanými mistrov-
stvími Evropy a světa. To po-
slední v roce 2012 se konalo 
v Srbsku ve městě Kopaonik 
a nechyběla na něm kojetínská 
sportovkyně Alena Pátková, 
medailistka z Mistrovství světa 
v rádiovém orientačním běhu 
a mistryně ČR. Protože byla 
úspěšná stejně jako na minulých 
závodech v Bulharsku a Koreji, 
požádal jsem ji o rozhovor a rád 
se s ní podělil o zážitky z tohoto 
náročného sportu.

Aleno, blahopřeji k dalšímu vel-
kému úspěchu, mohla bys přiblí-
žit, kde se závody konaly a jaký 
byl terén?
Mistrovství světa proběhlo 10. až 
15. září 2012 v Srbsku a byl to 
hodně náročný závod. Běhali jsme 
v nadmořské výšce mezi 1500 
a 1900 metrů, k tomu tam byly po-
lomy, bažiny, potoky, prostě těžký 
terén. Občas jsme se museli brodit 
a zvládat náročné překážky. Úspěch 
to ale byl, v soutěži družstev jsem 
získala ve své kategorii stříbrnou 
medaili. Konkurence nebyla nijak 

Rozhovor s kojetínskou sportovkyní Alenou Pátkovou
malá, soutěžili závodníci z třice-
ti zemí a Češi posbírali celkem 
49 medailí.

Jak ses vlastně k tomuto nepříliš 
známému sportu dostala?
K rádiovému orientačnímu běhu 
mě přivedl tatínek, který sám běhal 
závody do sedmdesáti let. Já jsem 
začala závodně běhat v šestnácti 
letech. Tehdy to byly soutěžní závo-
dy radioamatérů, známé jako „hon 
na lišku“. Běhala jsem do roku 1981 
a pak si dala pauzu. Na velké závo-
dy jsem se vrátila v roce 2006.

Absolvovat takový závod v ná-
ročném a naprosto neznámém 
terénu vyžaduje mimo jiné i vý-
tečnou fyzičku. Kde ji nabíráš?
V létě jezdím na kole, běhám kolem 
řeky Moravy, jezdím na výšlapy do 
Hostýnských vrchů a hraji volejbal. 
V zimě běhám na lyžích nebo jez-
dím na sjezdovkách. Na závodech 
ale nezáleží jen na kondici, je po-
třeba mít v pořádku přijímač, zvolit 
správnou taktiku, no a mít i potřeb-
né štěstí.

Jaký je vlastně princip tohoto 
sportu?
Základem je s pomocí přijímače 
a mapy vyhledat pět vysílačů a v co 

nejkratším čase být v cíli. V mapě 
máme zakreslen jen start a cíl, jinak 
je všechno jen o práci s přijímačem 
a o schopnosti přesného zaměře-
ní. Musím se umět rozhodnout pro 
správný postup podle mapy a udě-
lat při tom co nejméně chyb. Trať 
má kolem osmi kilometrů s různým 
převýšením, naběhá se ale víc, 
i deset kilometrů. Všechno se musí 
stihnout v limitu 120 až 150 minut.

Určitě je taky důležité být na tom 
zdravotně naprosto v pořádku, 
jak to děláš?
No, nejtěžší to bylo po vážném úra-
zu nohy. Tady musím poděkovat 
Milanu Peterkovi za výbornou péči 
a léčbu. Jako praktik tradiční čínské 
medicíny mě rehabilitoval a násled-
ky po úrazu jsem tak zvládla velmi 
dobře. Díky tomu jsem mohla v roce 
2012 absolvovat všechny závody 
a zajistit si nominaci na MS.

Jaké máš plány do budoucna?
V letošním roce proběhne v září Mi-
strovství Evropy v Polsku. Není to 
daleko, takže bych to ráda zkusila.

Děkuji za rozhovor i skvělou re-
prezentaci a ať to v Polsku vyjde 
zase! 

     Jiří Šírek
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