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Nadace OKD 
Nově založená Nadace OKD, která vznikla se záměrem dlouhodobě podporovat 
především nejlepší a nejpotřebnější projekty v moravskoslezském regionu, podpořila 
i aktivity občanského sdružení Korálek Kyjovice. Díky přiznanému grantu ve výši 
45 tisíc korun umožnila realizaci projektu s názvem Radost pro všechny – děti dětem a 
seniorům, jehož cílem je zkvalitnit zájmové aktivity kyjovických dětí, nabídnout jim 
smysluplné a přitažlivé využití volného času, rozvíjet jejich nadání, zájmy a záliby 
a výsledky této činnosti průběžně prezentovat na kulturních akcích v obci a okolí. 
Tanečními a divadelními představeními pak chceme potěšit starší občany v domech 
seniorů a děti se zdravotním handicapem. 
Finanční prostředky z Nadace tak našly uplatnění ryze praktické a potřebné: Byly 
použity např. pro zakoupení figuríny první pomoci pro malé zdravotníky, pořídili jsme 
si krásné kostýmy a kulisy do dramatického kroužku, textilie do tanečního kroužku, 
výtvarné a kancelářské potřeby apod.  
Radost z takto investovaných prostředků budou mít zajisté všichni: děti v zájmových 
kroužcích, diváci na našich vystoupeních, senioři i postižené děti. Nadaci za to patří 
oprávněně velký dík. 
                                                

                           Mgr. Blanka Drozdková a Mgr. Petra Havlásková, Ph.D., 
                             autorky projektu 
 

 

Taneční kroužek 
Taneční kroužek Korálek působí pod občanským sdružením Korálek třetím rokem. 
Vedoucí je Renata Mojžyszová, absolventka oboru lektor taneční výchovy dětí a 
mládeže při Lidové konzervatoři Ostrava. Moderní tanec se těší veliké oblibě u všech 
věkových kategorií:  Tančit totiž chodí předškoláci, školáci 1. a 2. stupně a dospělí. 
Malé i velké tanečnice můžeme vidět na mnoha společenských akcích v  Kyjovicích 
(Na soutoku, Dožínky, Den matek, Prezentace zájmových kroužků), účastní se  Svátku 
hudby v Polance nad Odrou, zahajují plesy v Kyjovicích, Čavisově, Pusté Polomi, 
Olbramicích a Dolní Lhotě. Tréninky probíhají v pátek odpoledne a v sobotu 
dopoledne. Ročně nacvičí  5 - 6 choreografií.  
                                                                                                    Renata Mojžyszová 
 
 

Kroužek Mladý zdravotník 
Zakladatelkou kroužku a dlouholetou vedoucí byla paní Pavla Krpálková. Pod jejím 
vedením se naši malí zdravotníci účastnili úspěšně mnoha ročníků soutěže Mladý 
zdravotník a v roce 2007 získali krásné 3. místo.  
Od školního roku 2008/2009 vede Mladé zdravotníky Mgr. Ludmila Klemsová.  
Kroužek nepracuje celý školní rok, ale pouze ve druhém pololetí do poloviny května. 
Hlavní náplní je příprava na soutěž Mladý zdravotník pořádanou Českým červeným 



křížem v Opavě. Žáci 3. a především 4. ročníku se seznamují se 
zásadami první pomoci, učí se obvazovat, poznávat léčivé 
byliny, seznamují se s dopravní výchovou a  získávají základní 
informace o Českém červeném kříži. 
V minulém školním roce naši školu reprezentovaly dokonce dva týmy Mladých 
zdravotníků. Obsadily 5. a 7. místo v silné konkurenci opavských základních škol. 
V loňském roce měly děti výjimečnou příležitost poznat záchranářské akce přímo 
v terénu, když navštívily Krajskou záchrannou stanici v Ostravě.                      

 
                Mgr. Ludmila Klemsová 

 
 

Novinářský kroužek 
Novinářský kroužek začal působit před třemi lety pod vedením Jany Liché a Petry 
Kotalové. Již od svého vzniku se prezentuje svým časopisem, který původně nesl 
název Kyjovický hlásek. Později jsme k názvu přidali „aneb Očima dětí“, aby bylo 
jasné, že autory jsou děti samotné. Záměrem časopisu je zachytit aktuální dění školy a 
naší obce. Děti dávají prostor své fantazii, nebráníme jim v jejich spontánních 
nápadech a necháváme je psát, o čem chtějí. A nejen to. Při vlastní tvorbě se učí 
pracovat  s počítačovou grafikou, upravují stránky, vyhledávají obrázky a informace 
na internetu. Práce je velice baví, např. si samy tvoří titulní stranu svým osobitým 
způsobem (figurují na ní fotky dětí). Časopis vychází šestkrát ročně,  náklady hradí 
škola.  
Do budoucna bychom rádi dali prostor rozsáhlejší tvorbě, chtěli bychom postupně 
zvyšovat kvalitu listu a účastnit se soutěží školních časopisů. 
Scházíme se jednou za 14 dní. 
                                                                                       Jana Lichá, Petra Kotalová 
 

 

Výtvarný kroužek při mateřské škole 
Výtvarný kroužek  pod vedením Miroslavy Rychtářové působí při MŠ od školního 
roku 1996/97. Je určen předškolákům, kteří se malování věnují jednou týdně v době 
odpoledního odpočinku. Děti si zkusí různé výtvarné techniky a postupy, seznamují se 
s rozličnými materiály, jsou vedeny k vnímání barev, všímají si  zdánlivých detailů, 
tematicky čerpají ze života kolem sebe. Svá dílka pravidelně vystavují ve vestibulu 
místního nákupního střediska. Ty nejlepší výtvory reprezentují obec v nejrůznějších 
soutěžích, např. Očima dětí, Na soutoku, Sen. V minulém roce se malí výtvarníci 
úspěšně účastnili soutěže Malovaná písnička, na níž získali 1. a 2. místo. Kresbička 
Beáty Hrbáčové se stala dokonce logem soutěže.  
Děti tak získají základy ovládání kresebného materiálu potřebného k zvládnutí 
počátečních dovedností ve škole. 
 
                                                                                                        Miroslava Rychtářová 



ZUŠ Heleny Salichové Ostrava-Polanka 
 nad  Odrou, pobočka Kyjovice 
Již třetí školní rok pracuje v Kyjovicích pobočka Základní umělecké školy 
H. Salichové, na níž Miroslava Rychtářová vyučuje výtvarnému oboru. V letošním 
roce je do kurzu zapsáno 31 žáků ve věku 7 až 17 let, kteří se sem sjíždějí z okolních 
obcí a z Kyjovic. Jejich výtvarná díla jsou vystavována na regionálních 
i celorepublikových přehlídkách a soutěžích. V roce 2007 to byla výstava na 
Slezskoostravském hradě s projektem Černá a bílá a Umění v šuplíku, v letošním roce 
budou moci návštěvníci Slezskoostaravského hradu zhlédnout výstavu našich 
výtvarníků na téma Zámecký park v Kyjovicích. Letos se žáci účastní přehlídky 
v Moravské Třebové s pracemi s názvem Čevená a zelená. Každoročně se koná 
prezentační výstava v tělocvičně TJ, na akci Na soutoku, v kině v Polance.                                       

                                                                                                       Miroslava Rychtářová 
 

 

Dramatický kroužek 
Dramatický kroužek navázal na dlouholetou tradici úspěšného divadelnictví v naší 
obci. Při zrodu dětského dramatického kroužku stála paní Marie Vaňková, které se 
podařilo motivovat děti k hraní divadla. Od letošního roku vede kroužek Petra 
Havlásková, která se snaží tradici dětského divadla dále rozvíjet. Prvním počinem 
letošní „divadelní sezony“ bylo vánoční představení nazvané Narození Ježíška. Touto 
hrou reprezentoval kroužek základní školu na  přehlídce dětských divadel  s názvem 
Dětská scéna  Opava.  
V dubnu na „Prezentaci zájmových kroužků“ se dramatický soubor představí 
pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký.  
 
Těšit se můžete na tyto malé herce a herečky: 

Myška Daniela Mojžyszová  Princezna Smutněnka Karolína Grygarová 
Liška Martin Buňka Dlouhý Kristýna Illíková 
Králí ček Filip Dlouhý Široký Ondřej Lamr 
Vypravěč Marek Moravec  Bystrozraký Daniel Kallus 
Král Dominik Hrbáč Černokněžník Lukáš Mada 
Princ Libor Havrlant Technická spolupráce Stanislav Havrlant 
Princezna  Běla Adéla Illíková Hudební doprovod Ivana Bryjová 
Princezna Julinka Patricie Hrbáčová Režie Petra Havlásková 
 
Jak se cítí malí umělci před vystoupením? Někteří mají samozřejmě trému, vždyť 
nechtějí zklamat ani rodiče, ani ostatní diváky. Jiní se bojí, že zapomenou text, nebo 
něco pokazí. Potřebují povzbudit a pochválit, potřebují vědět, že jsou dobří. A to naši 
malí herci skutečně jsou.  
Divadlo však není jen krásných pár minut na jevišti před zraky pozorných diváků. Za 
každým představením jsou  hodiny strávené výběrem vhodné předlohy, měsíce 
nacvičování, shánění a šití kostýmů, výroba kulis a rekvizit a zajišťování finančních 
prostředků. Pokud se toto vše dělá s láskou, výsledek,  myslím, vždy potěší. 

    Mgr. Petra Havlásková, Ph.D. 



 

Zájmové kroužky očima dětí 
 

• Líbí se mi novinářský kroužek, protože tam píšem na počítači. Jsem tam teprve 
chvíli, ale už začínám makat a psát články.                    (Daniel Kallus) 

 
• V Mladém zdravotníku se učíme zavazovat ruku, nohu a 5 T. Proto tam chodím 

rád, protože se tam hodně naučím a je tam sranda.  Doufám, že se nám bude na 
soutěži dařit.               (Jan Korta) 

 
• Líbí se mi všechny kroužky, ale nejvíc se mi líbí taneční kroužek a dramatický 

kroužek. Mám je ráda, protože se v nich hodně naučím. Líbilo se mi vystoupení 
v Ostravě. Chtěla bych se stát herečkou. A v tanečním se učíme kroky.  

                               (Kristýna Illíková) 
 
• Mně se líbí Mladý zdravotník, protože se v něm naučíme, jak pomoci zraněným 

lidem. Naučili jsme se tam zavázat předloktí, zavázat koleno a udělat závěs 
ruky. Nebo jsme se naučili, jak zastavit tepenné krvácení. Vede ho paní Lída a 
jsme s ní spokojeni. A máme nového kamaráda, plastového Breda, na kterém se 
učíme dýchání z úst do úst a masáž srdce.              (Kateřina Rašková) 

 
• V tanečním kroužku se mi líbí. Někdy tam hrajeme hry, nacvičujeme na 

písničky a někdy nové kroky. Nacvičujeme na vystoupení. A oblíkáme se do 
trikotů.                                    (Adriana Krayzlová) 

 
• Baví mě Mladý zdravotník, protože se tam učíme, jak zavazovat zápěstí a ruku, 

a dýcháme do Breda. A vede ho paní Lída.                             (Eva Ondrašíková) 
 

• Nejlepší kroužek je novinář, protože tam píšeme články na počítači. Napsal 
jsem už tři články. Jmenují se Útok vlkodlaka a Simpsonovi.     

                                                                                                                   (Ondřej Lamr) 
 
• V Mladém zdravotníku se učíme zavazovat koleno a loket, masírovat srdce, 

dýchat z úst do úst. Aji když mě baví hasič, ale všechny znalosti použiju.           
 (Filip Dlouhý) 

 
• Moc se mi líbí taneční kroužek, protože to učí moje mamka. Už mám za sebou 

osm vystoupení v Polance, v Kyjovicích na areálu, Na soutoku v parku. 
S vystoupením jsme skoro u konce, jenom ladíme kroky. Máme na sobě trikoty.  
            (Daniela  Mojžyszová) 

 


