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I. ÚVOD
Pracovnice příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín vyvíjely a zabezpečovaly v plné
šíři i v roce 2007 kulturní, výchovné
a společenské vyžití občanů města,
které spočívalo především organizováním akcí pro děti, mládež a dospělou veřejnost. Tato činnost spočívala především organizováním:
- koncertů, divadelních představení,
komorních pořadů,
- pořadů pro děti a mládež,
- divadelních představení pro děti ve
volné dny,
- krajské divadelní přehlídky, Kojetínských hodů a Hudebního léta,
- kurzů jazykových, pohybových
a praktických,
- přednášek a přednáškových cyklů,
- výstav,
- expozic muzea.
Kromě těchto aktivit MěKS Kojetín zajišťovalo chod Vzdělávacího
a informačního centra (informace,
výstavy, muzeum) a zabezpečovalo
provoz Městské knihovny.

Městské kulturní středisko je zřizovatelem souborů zájmové umělecké
činnosti a to:
- národopisného souboru Hanácká
beseda,
- divadelního amatérského souboru
Hanácká scéna,
- tvůrčí skupiny „Signál 64“, která
sdružuje zájemce o výtvarné a fotografické umění,
- od září 2007 country tanečního souboru Lucky While.
Je rovněž vydavatelem měsíčníku Kojetínský zpravodaj, který má regionální působnost.
MěKS Kojetín má ve výpůjčce pět budov, o které se náležitě a řádně stará
- budovu Sokolovny, budovu Vzdělávacího a informačního centra, budovu
v Husově ulici (kde je umístěn depozitář
muzea), Kulturní dům v Popůvkách (od
února 2007 výpůjčka SDH Popůvky)
a Kulturní dům v Kovalovicích.

Při uskutečňování kulturních akcí
v roce 2007 MěKS dobře spolupracovalo s místními školami a Městským
domem dětí a mládeže v Kojetíně.
Chod MěKS Kojetín zajišťovalo
v roce 2007 devět pracovníků:
1. Hana Svačinová - do března 2007
pověřená řízením, od 1. 3. 2007 ředitelka,
2. Alena Jurmanová - od 1. 3. 2007
programově kulturní pracovník, pokladník, zástupce ředitelky,
3. Kateřina Krčmařová - ekonomka,
účetní,
4. Jana Nováková - správce sokolovny, úklid,
5. Hana Divilová - vedoucí knihovny,
6. Marie Ryšavá - ½ knihovník, ½ regionální funkce,
7. Jitka Lorencová - ½ knihovník, ½
regionální funkce,
8. Pavlína Dvořáková - od 5. 3. 2007
informační pracovník,
9. Jarmila Látalová - správce VIC,
úklid.

II. HLAVNÍ ČINNOST
1. Zajišťování kulturních a společenských akcí
LEDEN 2007
10. ledna 2007
byl pro žáky Základní školy Svatopluka Čecha v Kojetíně uspořádán výchovný
koncert. Do Kojetína opět zavítala Abraka Muzika ze ZUŠ Hranice na Moravě.
Děti si měly možnost zahrát na netradiční hudební nástroje a prověřit si své znalosti z oblasti hudební teorie. Celý koncert sklidil velký aplaus.
Návštěvnost: 100 účastníků

ÚNOR 2007
17. února 2007
každoročně v polovině února členové a příznivci národopisného souboru Hanácká beseda při MěKS Kojetín pořádají Tradiční Hanácké bál.
Krásné hanácké kroje zaplnily místní sokolovnu. K tanci a poslechu zněly nejen
lidové, ale i moderní písničky v podání dechové hudby Věrovanka, ve sklepě
vyhrávala do ranních hodin cimbálová muzika Dubina.
Každý, kdo na ples přišel mohl obdivovat krásu hanáckých tanců - vystoupení
místního dětského souboru Sluníčko při MěDDM Kojetín s tancem „Hanka rozmilá“, hostů - národopisného souboru Kosíř z Kostelce na Hané s pásmem „Vařele
sme trnko“ a taneční umění domácího souboru Hanácká beseda s jejich „Čeleckou“. Na závěr byla tradičně zatančena Moravská beseda, poprvé s dětským
zastoupením z Kojetína.
Ples proběhl velmi úspěšně a všem příznivcům a především členům Hanácké
besedy děkujeme za jejich úslužnou a obětavou práci, ať už v dospělém souboru
nebo při činnosti s dětmi.
Návštěvnost: 380 účastníků
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Zajišťování kulturních a společenských akcí
BŘEZEN 2007
3. března 2007
po několikaleté odmlce se MěKS Kojetín s country taneční skupinou Lucky While
zhostilo pořadatelského žezla při konání Country bálu v našem městě.
Ihned na poprvé se podařilo zajistit kvalitní country kapelu Starý fóry z Brna,
která přijela nečekaně i se skupinou Podjezd ze Zlína. Bez přestávek hrály obě
kapely až do ranních hodin.
Taneční country maratón zahájil taneční kroužek Country tance při MěDDM Kojetín s tancem „Víla“.
O parádní taneční čísla se postarali místní členové skupiny Lucky While z Kojetína - country tance „Big John“ a „Majdalena“, mexické tance „Las Mujeres“, „Teatro Principal“ a „La Bruja“, two step „Too much mustard“ a line dance (moderní
americké country) „Elvíra“.
Nečekané bylo vystoupení bratří Libora a Honzy Krčmařových, kteří se předvedli
s ukázkou zacházení a práskání s bičem. Kluci sklidili velký potlesk.
Country bál v Kojetíně měl vždy dobré jméno a získal si své příznivce z dalekého
a širokého okolí, a proto jsme se rozhodli v této tradici pokračovat.
Návštěvnost: 260 účastníků
24. března 2007
tento den měli poznačený ve svém kalendáři všichni fanoušci neopakovatelného
Haluz festu, tentokráte s osmičkou v pořadí. Rockové příznivce neodradilo
od haluzové smrště ani vysílání fotbalového utkání Česko:Německo, který jsme
stejně prohráli.
V Kojetíně nás na správnou notu parádně našlápli místní IQ Opice (Dežo - bicí,
Muchos - kytara, Panza - kytara, zpěv, Peťura - basa) - po delší odmlce jsme
je konečně zase viděli na pódiu a jejich hudba zněla opravdově a Dušanův hlas
je nenapodobitelný.
Funky-pop zazněl od The Fly z Pardubic (Katka stále Veselá - zpěv, chrastítka,
Jenda - kytarka, zpěv, Jirka - basa, zpěv, funky Kuba - klávesy, Michal - bicí).
Jejich hudba všechny v sále roztancovala a naladila na veselou vlnu. Po hudební
stránce je tato kapela velice profesionální a všem doporučujeme navštívit jejich
koncert nebo alespoň www.thefly.cz
Poté se na pódiu objevila prostějovská skupina Sto chutí (Čert - bicí, Fana basa, Bazar - kytara, Bořek stavitel - kytara, zpěv), která před třemi týdny pokřtila své druhé CD s názvem Převozník. Bylo vidět i slyšet, že tihle kluci mají
rockenrol v těle. Navštivte jejich stránky a uslyšíte sami www.stochuti.cz
Z rozpadlé kojetínské kapely Z kredence karty odešel Vavřa a Mejla do prostějovské partičky Veselá houba a došlo ke změně názvu na Veselou zhoubu (Vavřa
ml. - bicí, Marťa Mican - kytara, Vašek - basa, Gába (Zuzka) - zpěv, Mejla Mejlič
- kytara). Kluci z Kojetína se s kapelou velice rychle sžili a šlape jim to mnohem
lépe než dřív. Krásný hlas zpěvačky zněl přes celý sál a jejich hudba nenechala
nikoho v klidu. Jejich www.vesela-zhouba.ic.cz stojí za zhlédnutí.
Závěr patřil mistrům - hlavní hvězdou festu byla kojetínská kapela Hannibal Lecter (Pavel - bicí, Jasoň (Drsoň) - basa, Jara - kytara, zpěv, Lukáš - kytara, Michal
Šeďa Šedivý - zpěv). A jak už to tak bývá tak se kluci s ničím nemazlili. Hned od
začátku rozjeli v sále přímo pekelnou show. Ani kapela a samozřejmě ani publikum na nic nečekalo a všichni společně dostali sokolovnu do varu.
Návštěvnost: 200 účastníků

31. března 2007
se konal festival zaměřený na hiphopovou hudbu s názvem Res Publica vol. 1.
Návštěvnost: 300 účastníků
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15. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2007
I. Vyhlášení a objasnění konání postupové divadelní přehlídky
15. ročník krajské divadelní přehlídky
Divadelní Kojetín 2007 byl řádně organizátory - Městským kulturním střediskem Kojetín - vyhlášen v měsíci listopadu 2006 a tím byl Kojetín zařazen
mezi 16 měst České republiky, které
mají tu čest pořádat divadelní přehlíd-

ku s přímým postupem na Celostátní
přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla Divadelní Děčín/
Divadelní Třebíč 2007, kterou pořádá Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu - ARTAMA Praha
z pověření Ministerstva kultury ve spo-

lupráci s městy Děčín a Třebíč. Tyto
přehlídky se konaly od 10. do 13. května 2007 v Děčíně a od 16. do 20. května 2007 v Třebíči.
Z obou částí této přehlídky jsou soubory nominovány a doporučeny na Jiráskův Hronov 2007.

II. Termín konání
Termín konání jubilejního 15. ročníku
připadl na týden od 13. do 18. března

2007. Celkově se kojetínského festivalu zúčastnilo 12 divadelních souborů

(osm soutěžně) a bylo odehráno celkem 16 představení.

III. Podmínky pro splnění postupové přehlídky
Za krajskou přehlídku je pro potřeby nominace na Děčín/Třebíč považována taková divadelní přehlídka,
která respektuje vymezení přehlídky
činoherních a hudebních divadelních
souborů dospělých a do jejího programu je zařazeno nejméně 5 inscenací
splňující věcné podmínky postupu na
celostátní přehlídku. Tato nejdůležitější podmínka byla v Kojetíně splněna.
Do soutěžní části bylo v letošním roce
zařazeno osm soutěžních divadelních
představení.

Další podmínka - všechny soutěžní
inscenace musí posuzovat stejná nejméně tříčlenná odborná porota, kde
alespoň jeden člen poroty je osobou
s právem nominace ze seznamu vymezených osob NIPOS-ARTAMA.
Jelikož v Kojetíně soutěžilo osm divadelních souborů, byla vzhledem k náročnosti a časových důvodů přizvána
čtyřčlenná odborná porota, která pracovala ve složení - předseda Dr. Vít
Závodský z Brna (právo nominace),

člen - Mgr. Miroslava Ernstová z Kojetína, člen - Ing. Dušan Zakopal z Ostravy (právo nominace), člen - Vladimír
Dvořák z Prosenic.
Po každém soutěžním divadelním
představení byly v Kojetíně realizovány takzvané rozborové semináře, besedy s odbornou porotou.
Zde byla zhodnocena celkově odehraná inscenace, porotci se vyjadřovali
k jednotlivým hereckým výkonům, ke
scéně, choreografii, kostýmům, osvětlení, hudbě a podobně.

IV. Žánrová pestrost přehlídky
Žánrově byla letošní přehlídka velmi
rozmanitá a pestrá. V Kojetíně jsme
viděli velký výpravný muzikál, dvě pohádky pro děti, večer dramatických
miniatur o lásce, hru ze současnosti
o sexu, lžích a internetu, komedie od
absurdní, přes hořkou až po ruskou

klasickou, dvě autorské hry a festival
zakončil zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer.
Letošní ročník byl svou celkovou
úrovní a kvalitou souborů určitě úspěšnější než ten loňský. Kojetínské přehlídky se zúčastnilo pět nováčků, které

jsme v Kojetíně viděli poprvé. Jsme
rádi, že Divadelnímu Kojetínu zůstaly věrny takové hvězdy na amatérské
scéně, jako je Malá scéna Zlín, Divadlo
Amadis Brno, a že se do Kojetína po
dvouleté pauze vrátil i Divadelní spolek
Kroměříž.

V. Program 15. ročníku Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2007
úterý 13. 3. 2007 - 8.15 a 10.00 hodin
Divadlo Genus Brno
ATLANTIDA
velký výpravný muzikál - nesoutěžní

čtvrtek 15. 3. 2007 - 10.00 hodin
Divadlo Malá scéna Zlín
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
pohádkový příběh - nesoutěžní

pátek 16. 3. 2007 - 16.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod
OPILCOVO DÍTĚ
absurdní komedie - soutěžní

úterý 13. 3. 2007 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PŘEHLÍDKY

čtvrtek 15. 3. 2007 - 17.00 hodin
Divadlo Malá scéna Zlín
BLÍZKOST V POKUSECH
hra ze současnosti - soutěžní

pátek 16. 3. 2007 - 20.00 hodin
DS Okap Kamenný Přívoz
REVIZOR
komedie - soutěžní

čtvrtek 15. 3. 2007 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž
VŠE O ŽENÁCH
hořká komedie - soutěžní

sobota 17. 3. 2007 - 10.00 hodin
Div. Vysokozdviž. soumara Opava
RYS OSTŘEVIDĚNÝ
autorská hra - soutěžní

pátek 16. 3. 2007 - 8.15 a 10.00 hodin
Divadlo Andromeda Praha
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
pohádka pro děti - nesoutěžní

sobota 17. 3. 2007 - 15.00 hodin
Divadlo Variace Gym. Otrokovice
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU JINAK
komedie - soutěžní

úterý 13. 3. 2007 - 20.00 hodin
Divadlo Genus Brno
ATLANTIDA
velký výpravný muzikál - nesoutěžní
středa 14. 3. 2007 - 20.00 hodin
DS J. K. Tyl Brodek u Př.
TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
večer dramatických miniatur o lásce
nesoutěžní
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15. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2007
sobota 17. 3. 2007 - 20.00 hodin
Divadlo Amadis Brno
BLBEC K VEČEŘI
komedie - soutěžní

neděle 18. 3. 2007 - 10.00 hodin
Divadlo Bez střechy Vyškov
PATŘÍŠ MI! aneb FERNANDO
KRAPP MI POSLAL DOPIS
drama - soutěžní
neděle 18. 3. 2007 - 16.00 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

neděle 18. 3. 2007 - 16.00 hodin
Divadlo Vosto5 Praha
Stand´artní kabaret
improvizační večer - nesoutěžní

VI. Shrnutí Divadelního Kojetína 2007
13. března 2007 - dlouho očekávaný
15. jubilejní ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní
Kojetín 2007 byl zahájen se vší slávou
a pompézností - velkým výpravným
muzikálem „Atlantida“ v podání Divadla Genus Brno. Téměř osmdesát
herců, zpěváků a tanečníků nás zavedlo do bájné země snů, do Atlantidy,
kde lidé pominuli všechno mimo mrav-

ní a tělesnou dokonalost. Byla tedy Atlantida, nebo je to jenom mýtus? Ať už
to bylo jakkoliv, zanechala nám výzvu,
která fascinuje generace. Představení bylo pro nás překvapením i velkým
divadelním zážitkem. Bylo odehráno
celkem třikrát - v 8.15 a v 10 hodin pro
žáky a studenty místních škol a večer
po slavnostním zahájení divadelního
festivalu pro širokou veřejnost.

14. března 2007 večer v rámci nesoutěžní části přehlídky uvedl jediný zástupce z olomouckého kraje - Divadelní soubor J. K. Tyla z Brodku u Přerova večer dramatických miniatur
o lásce Antona Pavloviče Čechova

„Tisíc a jedna vášeň“. Viděli jsme
slavné povídky - Úmluva, Dva dopisy,
Záhadná povaha, Příliš pozdě, Překvapení a Medvěd. Příjemnou zábavu
jsme strávili u tradiční ruské dramatické
tvorby, okouzlené uměním a krásou.

15. března 2007
čtvrteční dopoledne
Divadlo Malá scéna
Kojetína pohádkový
dlouhé punčoše“.

příběhu jsme poznali holčičku s copánky Pipi, která projela moře a brázdila
oceán, žila v mnoha městech, vylezla
lehce na střechu Pamíru a dívala se do
oken vesmíru.

patřilo dětem.
Zlín přivezlo do
příběh „O Pipi
V romantickém

Prvním soutěžním souborem byl loňský vítěz - Divadlo Malá scéna Zlín.

Herci divadla a jejich režisér Petr Nýdrle se nechali inspirovat filmem V dotecích a vytvořili působivé představení
„Blízkost v pokusech“, jehož podtitul
zní „sex, lži a internet“. Jejími hrdiny
byli dnešní citově vyprahlí Londýňané,
zmítající se v milostném čtyřúhelníku,
kteří řeší své problémy vzájemnými
manipulacemi se svými city.

15. března 2007 jsme strávili velmi příjemný večer ve společnosti herců Divadelního spolku z Kroměříže, kteří
k nám do Kojetína přivezli hořkou komedii Mira Gavrana s názvem „Vše
o ženách“.
Děj hry nebyl klasický příběh, ale hned
několik příběhů najednou, které se vzá-

jemně prolínaly a vytvářely zajímavý
pohled do ženské duše. Byly plné života, který přináší intriky, hořkost, slzy,
ale i dravost, naději, lásku a smích.
Všichni jsme se odreagovali od reality
všedních dnů a sledovali příběh, který
byl tvrdým oříškem, ale uvnitř chutnal
skvěle.

15. března 2007 v odpoledních hodinách přijela odborná porota. V letošním roce pracovala ve složení: předseda - PhDr. Vít Závodský a členové
- Mgr. Miroslava Ernstová, Ing. Dušan
Zakopal a pan Vladimír Dvořák.
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15. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2007
16. března 2007 páteční dopoledne
opět patřilo dětem - Divadélko Andromeda z Prahy si pro ně připravilo pohádku „O chytré kmotře lišce“. Kmotra liška svou chytrostí a sympatickou
lstivostí napálila lidi, kteří si mysleli, že
jsou pány tvorstva. Všechny situace

řešila s důvtipem, humorem a trochou
zlomyslnosti. Ale nakonec také dokázala pochopit, kdy její taškařice přesáhly
únosnou míru a své chyby napravila.
Společně s dětmi jsme zhlédli spoustu
veselých zápletek, které samozřejmě
dobře dopadly.

16. března 2007 odpoledne nás přijelo
pobavit Divadlo Brod Uherský Brod
s absurdní komedií „Opilcovo dítě
aneb Silvestr Divadla Brod 2006“.
V příbězích Kleštěnec z pralesa, Opil-

covo dítě aneb Malý mstitel, Fregollito
a Robinsonova láska aneb Pátkova
oběť jsme viděli řešení absurdních situací v režii Romana Švehlíka.

16. března 2007 večerní 20. hodina
patřila Divadelnímu spolku Okap
z Kamenného Přívozu z dalekého
středočeského kraje. Členové tohoto
ochotnického sdružení si pro nás a odbornou porotu připravili klasickou ruskou komedii o pěti dějstvích Nikolaje Vasiljeviče Gogola „Revizor“. Prá-

vě Revizor je jednou z nejhranějších
ruských komedií a podobnost chování
postav v této hře s chováním postav
z komedie „Politické elity současnosti“
je čistě náhodná. Propagátorem Revizora a tvorby Gogola vůbec byl již
Karel Havlíček Borovský.

17. března 2007 se poprvé v Kojetíně
představilo Divadlo Vysokozdvižného soumara z Opavy s autorskou
hrou Jiřího Karena „Rys ostřeviděný“. Divadlo VS je velmi mladé, bylo
založeno v roce 2005. Repertoár se
skládá ze čtyř kousků. Členové divadla - vesměs studenti z Opavy - začali

parodiemi na pohádky, později vytvořili
existencionální hříčku Klíče, která byla
zpracována i jako film. Posledním projektem je právě hra Rys ostřeviděný,
kterou uvedli u nás v Kojetíně. A my
jsme se nechali unášet jejich příběhem
a smáli se s Petrem, který si myslel, že
je myšice... polní.

17. března 2007 jsme odpoledne
strávili se studenty Divadla Variace
Gymnázia Otrokovice, kteří vystoupili
s komedií „Účastníci zájezdu trochu
jinak“. Tato hra je autorským dílkem
dvou loňským maturantek Petry Michálkové a Jany Knapíkové, které již
vloni úspěšně debutovaly s vlastní hrou
Z lásky k Haroldovi. V sobotu jsme vi-

děli komedii s kriminální zápletkou, jejíž děj byl zasazen do Anglie. Zde se
v hlubokém lese ztratil zájezd turistů
a začal se odvíjet samotný příběh plný
nadsázky a opravdu nečekaných zvratů. Seznámili jsme se s jednotlivými
postavami a nakonec jsme byli svědky
zajímavého rozuzlení příběhu.

17. března 2007 večer nás až k slzám
rozesmáli členové Divadla Amadis
z Brna, kteří na kojetínský festival přivezli věhlasnou francouzskou komedii Francise Vebera „Blbec k večeři“. Vydavatel René Svoboda a jeho
přátelé se scházejí vždy ve středu na
večeři, na kterou má každý za úkol přivést někoho, kdo může kandidovat na
krále všech blbců. Svoboda se tento-

krát mohl blýsknout blbcem, učiněnou
perlou mezi všemi blbci na světě - účetním na ministerstvu financí Antonínem
Pitrónem. Svoboda byl přesvědčen, že
na večeři bude se svým úlovkem triumfovat, ale to ještě netušil, že jeho
„host“ je mistrem světa při vyvolávání
katastrof všeho druhu. Na závěr nebylo zcela jasné, kdo tím největším blbcem vlastně byl...
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15. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2007
18. března 2007 soutěžní část přehlídky dopoledne ukončilo Divadlo Bez
střechy při o. s. Thalia a MKS Vyškov. Tento soubor - pro nás nováček
- nastudoval se zlínským režisérem
Petrem Nýdrlem dramatickou hru
s názvem „Patříš mi! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis“. Prioritou

tohoto divadla je vybudování repertoáru a pravidelné hraní ve Vyškově
a blízkých „studentských“ městech.
Jsme rádi, že právě ve „studentském“
Kojetíně se jim podařilo zvítězit a odvezli
si do Vyškova cenu nejcennější a přímou nominaci na Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč.

18. března 2007 proběhlo vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení
jubilejního 15. ročníku Přehlídky
amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2007 a ihned po
vyhlášení následovalo poslední před-

stavení a to zcela otevřený divadelně
hudební improvizační večer Divadla
Vosto5 z Prahy a jejich „Stand´artní
kabaret“, kdy jejich premiéra byla zároveň derniérou.

VII. Závěrečné vyhodnocení a vítěz
Na nedělním závěrečném slavnostním
vyhlášení bylo odbornou porotou uděleno celkem 13 individuálních ocenění za herecké výkony, za scénografii, za autorství předlohy a za výrazný
tvůrčí přístup v práci s amatérskými
soubory.
Vítězem 15. ročníku Divadelního

Kojetína 2007 se stalo Divadlo Bez
střechy při o. s. Thalia a MKS Vyškov
s inscenací hry Tankreda Dorsta „Patříš mi! aneb Fernando Krapp mi napsal
dopis“. Na návrh odborné poroty bylo
zároveň nominováno na Celostátní
přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla Divadelní Děčín/

Divadelní Třebíč.
2. místo a doporučení na 1. místě na
celostátní přehlídku získalo Divadlo
Malá scéna Zlín s inscenací hry „Blízkost v pokusech“ a 3. místo a doporučení na 2. místě Divadelní spolek Kroměříž s inscenací hry Mira Gavrana
„Vše o ženách“.

VIII. Návštěvnost a propagace
Za 15. ročníků se naučili místní kojetínští chodit na amatérské divadlo.
Divadelní festival berou už tak automaticky, že večerní představení byla
téměř vyprodaná.
Odpolední představení byla po divácké stránce průměrná. Škoda jen, že
méně navštěvovaná jsou představení
dopolední, která svou kvalitou tradičně
předčí ta večerní a zaslouží si určitě

vyprodaný sál.
Desátá hodina ranní připadla i na vítěze - Divadlo Bez střechy z Vyškova.
Studenti měli opět po celou dobu přehlídky vstup zdarma, ale v roce 2007
této možnosti využili v malé míře a proto ani nebyla vyhlášena cena studentského diváka.
Návštěvnost celkem:
1.930 účastníků

Co se týče propagace Divadelního
Kojetína 2007 byla, dle našeho názoru, dostačující - transparenty, plakáty,
letáky do domácností, tradiční festivalové skládačky, zveřejnění na www, informace v tisku a v rádiích.
Poprvé jsme v rámci festivalu vytiskli
jedno číslo festivalového časopisu Kojetínské prkno.

IX. Poděkování
Poděkování patří především všem zúčastněným divadelním souborům, bez
kterých by se přehlídka v Kojetíně nekonala, všem věrným divákům - milovníkům amatérského divadla, odborné
porotě, která to letos měla opravdu náročné, Městu Kojetín za finanční podporu, všem sponzorům přehlídky - Lékárna „U zlatého lva“ Kojetín, Hospůd-

ka U Jordánu Kojetín, Western steak
house Kojetín, MSH, v. o. s. Pekařství
Kojetín, Řeznictví Kamil Hrudík Kojetín, Restaurace UNO Kojetín, Ptáček
- pozemní stavby, s. r. o. Kojetín, Bowling City Kojetín, Řeznictví uzenářství
Haluzík Kojetín, studentům - moderátorům z kojetínského gymnázia, Městské policii Kojetín a všem příznivcům

15. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2007 důstojně oslavil své jubilejní výročí. Festival opět dostál své
kvality a naplnil tak své poslání diva-

delního Kojetína.
Nás organizátory může jen těšit, že má
mezi ochotníky z celé České republiky
takové jméno, že se stále do Kojetína
hlásí nové a nové soubory a také, že

divadelní přehlídky v Kojetíně, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu celého
festivalu.
Velkou pochvalu si zaslouží kolektiv pracovnic Městského kulturního
střediska Kojetín, který držel non stop
festivalovou službu a podílel se na
hladkém a vydařeném průběhu celé
přehlídky.

X. Závěr
se do něj rády vrací soubory z ročníků minulých. Právě 15. ročník byl toho
zářným příkladem.
Nechť tedy Kojetín zůstává dále
městem divadla!
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Zajišťování kulturních a společenských akcí
DUBEN 2007
15. dubna 2007
jsme opět pro nejmenší připravili víkendovou pohádkou. Naše pozvání přijalo
divadlo Řád červených nosů z Blatnice pod Svatým Antonínkem a do
Kojetína přivezlo pohádku „Tři prasátka a vlk“. Ve velmi moderním zpracování
klasické pohádky s písničkami opět dobro zvítězilo nad zlem.
Návštěvnost: 70 účastníků

KVĚTEN 2007
2. května 2007
po dvouleté přestávce kojetínský divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS
Kojetín opět vtrhl na prkna, jež znamenají svět. Spolek, kromě známých tváří,
rozšířili nově přibraní herci a pod vedením brněnského režiséra Radima Korába
nastudovali komedii s názvem „Holt někdo to rád hot“ na motivy známého
filmu Někdo to rád horké.
Zhruba hodinová hra nás zavedla do Ameriky v období hluboké hospodářské
krize a tvrdé prohibice. Pít se chodí tajně do různých podniků maskovaných za
autoservisy, sklady, v krajních případech dokonce, za tak pro tyto účely nezvyklé
podniky, jako je pohřební služba. A právě do takového ústavu se vydali Joe
a Jerry, dva obyčejní hudebníci z Chicaga. Během večera však bar navštíví
i parta obávaného mafiána Psí dečky. Joe s Jerrym jako jediní přeživší prchají,
ale gang si jich na poslední chvíli všimne a zahajuje pronásledování. A jak se
hudebníci se situací vypořádali, jsme měli jasno po shlédnutí skvělé inscenace.
V hlavních a mnoha rolích se představili: Tereza Panáková, Jan Kramář, Marek
Machalík, Lenka Šípková, Marie Němečková, Hana Hásová, Jakub Šírek, Hana
Svačinová, Jana Dvořáková, Leoš Novák jako host, Markéta Páleníková, Klára
Krčmařová, Tomáš Mikulíčka, Zdeněk Novák a Markéta Malíková.
Tímto MěKS Kojetín děkuje všem členům divadelního souboru Hanácká
scéna i samotnému režisérovi Radimu Korábovi za skvěle odvedenou práci
na divadelní scéně a přeje co nejvíce zdařilých repríz.
Návštěvnost: 250 účastníků

9. května 2007
proběhl koncert cimbálové muziky Réva pro žáky I. stupně Základní školy
nám. Míru Kojetín. Žáci se výpravnou a vtipnou formou seznámili s lidovými
písničkami. Muzikanti z Révy jim ukázali, že na cimbál lze zahrát i hudbu
modernějšího žánru a ladění.
Návštěvnost: 350 účastníků

11. května 2007
ke škodě místních, kterých do sokolovny přišlo nečekaně minimum, se konal
pořad plný překvapení s názvem „Hvězdy, humor, módní show“. Modelky
Moniky Žídkové představily jarní a letní módní kolekci modelů firmy Jaal. Velký
úspěch sklidila přehlídka spodního prádla.
Celým večerem nás provázel moderátor, herec a imitátor Petr Stebnický, známý
z pořadu Gogoshow z TV Nova.
Zábavný večer obohatil svým vystoupením i Michael Jackson a na úpný závěr se
představila travesti skupina Šemeron - Madona, Cher, Helena Vondráčková, Tina
Turner, Ilona Czáková...
Nás pořadatele velmi zamrzela nízká návštěvnost a nezájem kojetínských
navštěvovat kulturní akce.
Po přečtení ankety v Přerovském deníku nás to mrzí dvojnásob. A těm občanům
Kojetína, kteří se ne právě valně vyjadřovali ke kultuře, vzkazujeme, ať některou
kulturní akci v Kojetíně aspoň navštíví a potom kritizují.
Návštěvnost: 65 účastníků
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Zajišťování kulturních a společenských akcí
13. května 2007
jsme pro děti opět uspořádali víkendovou pohádku. Tentokrát se dětem představila
známá pohádková postavička „Ferda mravenec“ v podání Divadla Genus
Brno. Příběh nejslavnějšího mravence Ferdy a neméně známého brouka Pytlíka
děti natolik zaujal, že si nakonec některé z nich i samy zahrály společně s herci.
Sladkou odměnou jsme ocenili všechny děti, které nám namalovaly obrázek
a přinesly ho sebou do Sokolovny.
Návštěvnost: 65 účastníků

14. května 2007
jsme v Kojetíně opět přivítali naše známé Pohodáře z Kopřivnice. Tentokrát
si pro žáky obou základních škol připravili zeměpisnou přednášku o Austrálii.
Z velmi zajímavého, poučného a poutavého vyprávění, které bylo doplněno
projekcí fotografií, jsme se dozvěděli spoustu novinek ze země našich protinožců.
Pořad pojednával o dokumentaristické práci Martina Dufka v potápěčské expedici
na jižním pobřeží Austrálie v roce 1999 a o zážitcích z cesty po přírodních
rezervacích a dalších zajímavostech ve státech Victoria, Jižní Austrálie a na
ostrově Kangaroo Island.
Návštěvnost: 500 účastníků

16. května 2007
se konal tradiční Koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Kojetín,
který tato škola každoročně pořádá ve spolupráci s MěKS Kojetín.
Návštěvnost: 200 účastníků

21. května 2007 a 25. května 2007
- úspěch a pozitivní ohlasy na nové divadelní představení Hanácké scény „Holt
někdo to rád hot“, na motivy filmu Někdo to rád horké, přimělo kojetínský
divadelní spolek vystoupení na domácí půdě reprízovat.
Návštěvnost: 150 účastníků
- zahráli členové souboru Hanácké scény Kojetín divadelní komedii „Holt někdo
to rád hot“, na motivy filmu Někdo to rád horké, studentům Gymnázia Kojetín
a žákům 2. stupně Základní školy Sv. Čecha Kojetín.
Návštěvnost: 385 účastníků
25. května 2007
páteční májový večer jsme příjemně strávili s cimbálovou muzikou Dubina při
tradičním pořadu s názvem Posezení u cimbálu. Název sice láká na posezení,
ale v pátek se v sále VIC určitě nesedělo. Cimbálovka hrála jednu krásnější
písničku za druhou, parket byl stále plný tanečníků a k dobré náladě nechybělo
dobré vínečko. Kdo přišel - nelitoval.
Návštěvnost: 60 účastníků

ČERVEN 2007
1. června 2007
se konal tradiční Den otevřených dveří Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout celé centrum a zakoupit
si nějaký ten suvenýr z našeho města na informacích.
Kolemjdoucí také lákaly zajímavé výstavy, které si mohli zdarma prohlédnout putovní výstavu „Tisíc tváří ženy“, výstavu z děl akademických sochařů Stanislava
Hlobila st. a Stanislava Hlobila ml. a expozici kojetínského muzea „Církevní
památky“.
Návštěvnost: 200 účastníků
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ČERVEN 2007
1. června 2007
se zaplnilo nádvoří Vzdělávacího a informačního centra dětmi a jejich rodiči, aby
s námi společně přivítali léto. V bohatém téměř hodinovém bloku tanečních
vystoupení se představily převážně zájmové kroužky MěDDM Kojetín a Sokola
Kojetín. Konala se i soutěž o nejkrásnější obrázek. A protože 1. června měly
všechny děti svůj svátek, čekalo na ně velké překvapení - pohádka v podání
herců Divadla Koráb z Brna o třech kamarádech, kteří se jmenovali Dlouhý,
Široký a Bystrozraký.
Návštěvnost: 300 účastníků
15. června 2007
navštívil v rámci třídenní návštěvy Olomouckého kraje i naše město prezident
České republiky Václav Klaus. Během své návštěvy se sešel s občany Kojetína
a okolních obcí na Masarykově náměstí, odpověděl na dotazy z tribuny postavené
na náměstí a podepsal některé ze svých knih. V rámci této návštěvy připravilo MěKS
Kojetín bohatý kulturní program. Prezidenta přivítala přerovská jazzová kapela
Mothers follow chairs. V programu vystoupily především místní dětské soubory
a kroužky - národopisný soubor Sluníčko, mažoretky, taneční skupina „IN“, „Hiphop“
a „Break dance“, aerobik a country taneční skupina Lucky While.
V sále VIC se setkal prezident Klaus se členy Zastupitelstva města Kojetín,
podepsal se do Pamětní knihy města a po krátké debatě se pan prezident kolem
17. hodiny rozloučil s Kojetínem i s celým Olomouckým krajem.
Návštěvnost: zaplněné náměstí

Kojetínské hody 2007 a Kojetínské hudební léto 2007
I. Termín konání
Termín konání 9. ročníku Kojetínských
hodů připadl na víkend 17. - 19. srpna
2007.
V týdnu od 20. do 24. srpna 2007 tra-

dičně navázalo Kojetínské hudební
léto.
Kojetínské hody i Kojetínské hudební
léto každým rokem pořádá Město Ko-

jetín a Městské kulturní středisko Kojetín.
V roce 2007 se hody konaly i za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

II. Shrnutí – Kojetínské hody 2007
PÁTEK 17. SRPNA 2007
V pátek byl od 14 hodin připraven program pro nejmenší děti a jejich rodiče
- na zahrádce Bowling City uspořádal
majitel Dušan Meduna dětskou dis-

kotéku zpestřenou o kouzelnické vystoupení. Tato akce navázala na loňskou premiéru a setkala se s velkým
zájmem ze strany rodičů, ale především dětí.

V 18 hodin proběhla v galerii Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
slavnostní vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Hebnara, rodáka z Kovalovic a člena tvůrčí skupiny Signál 64
při MěKS Kojetín, s názvem „Toulky
přírodou“. K vidění byly autorovy foto-

grafie tvořené s vytříbeným vkusem,
černobílé či barevné, s námětem živé
přírody.
Současně byla otevřena expozice
kojetínského muzea, kde byly vystaveny nové přírůstky v depozitáři, které
věnovali místní občané.

Poprvé za éru hodů místní fotbalisté
Slavoje Kojetín neuspořádali páteční
předhodovou zábavu na Stadionu Kojetín.
Také loděnice otevřela své dveře až
týden po Kojetínských hodech, kdy se
o víkendu 25. a 26. srpna konaly závody na dračích lodích.

Závěr pátečního dne mohli tedy místní
občané strávit na zahrádce U Pedyho
na Masarykově náměstí, kde si mohli
zatancovat na reprodukovanou hudbu
doplněnou videoprojekcí, bohužel této
akci nepřálo počasí.
V nově otevřeném Hotelu pivovar se
konal tradiční Sponzorský večírek.
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SOBOTA 18. SRPNA 2007
Sobotní program se nesl ve sportovním
duchu. Od 9 hodin se v areálu sokolské zahrady konal jubilejní 30. ročník
turnaje Střední Moravy ve volejbalu.
Turnaje se zúčastnilo 17 družstev mužů
a to nejen z Česka, ale i ze Slovenska
či Rakouska. Hrálo se pouze v jedné
kategorii, ve čtyřech skupinách. 1. místo vybojoval Havířov, který se ve finále
utkal s družstvem „525 Sport“ ze Slo-

venska. 3. místo obsadila dvě družstva
- Dráslov a Petřvaldík (Havířov B).

Od 14. hodiny Městské kulturní středisko Kojetín uspořádalo v sále Sokolovny tradiční již VII. setkání harmonikářů z celé Moravy, Čech i Slovenska.
Celkově diváci zhlédli hru na tři druhy
harmonik – piánovou, chromatickou a
heligonku a také měli možnost hlasovacím lístkem rozhodnout o pořadí harmonikářů v jednotlivých kategoriích.
Hlasování proběhlo ve všech třech kategoriích.

Na 1. místě ve hře na pianovou harmoniku zvítězil Milan Zahradníček z Bezměrova, na chromatickou harmoniku
byl oceněn František Komprda z Letovic a ve hře na heligonku Vlastimil
Bělaška z Kojetína.

V 18 hodin se konala Mše svatá
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a to Předvečer slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie.

Letos byl prvně veřejnosti zpřístupněn
Židovský hřbitov, ten si mohli občané
prohlédnout v sobotu i v neděli, vždy
od 9 do 18 hodin.

NEDĚLE 19. SRPNA 2007
Nedělní hodový den byl zahájen tradičně Mši svatou - Slavností Nanebevzetí Panny Marie v místním kostele.
V odpoledních hodinách byla ještě
zpřístupněna věž kostela a v 17 hodin
proběhla společná modlitba Mariánských nešpor.
Vyvrcholením a hlavním programem
hodů byl krojovaný průvod a Jízda
králů. Letos průvod vyšel od kojetínské Sokolovny za doprovodu dechové
hudby Věrovanka s tradiční Ječmínkovou Jízdou králů, kdy na bílém koni jel
chlapec (poznámka - letos na koni černém) v klobouku ozdobeném klasy obilí a královském kabátě, okolo jeli dva

jeho pobočníci s šavlemi a v průvodu
nechyběli ani tzv. vyvolávači. Průvod
pokračoval přes Tyršovu ulici, ulici Svatopluka Čecha, Komenského náměstí
až na konečné místo na Masarykovo
náměstí. Průvod zakončil svou jízdu
u městské radnice, kde kojetínský rychtář a jeho chasa tradičním bušením na
vrata vyzvali starostu k předání hanáckého hodového práva, kterým je
bohatě nazdobená šavle. To Hanákům
povoluje převzít vládu nad městem
a ztrestat toho, kdo se při konání hodů
nebo v uplynulém roce nějak provinil.
Vyplácení tzv. „feroló na gatě“ neunikne žádný viník. Vše se samozřejmě
odehrálo v přátelské atmosféře.

Po tradičním procesu následovala přehlídka vystoupení národopisných
souborů za účasti zahraničního hosta,
kterým byl letos národopisný soubor
Baškírsko z ruského Povolží.
Přehlídky se dále zúčastnily tyto tuzemské soubory - Sluníčko MěDDM

Kojetín, lidová kapela Šikulka Stříbrnice, Pantlék Němčice n. H., Omladina
Martinice, Hanák Troubky, Ječmínek
Chropyně, Vrtek Opava a Hanácká beseda MěKS Kojetín. Dopolední folklórní část uzavřel koncert dechové hudby
Věrovanka.

Přesně v poledne proběhlo v obřadní
síni Městského úřadu Kojetín setkání
rodáků ročníku 1932.
Pro příznivce folklórního žánru bylo
ještě připraveno posezení s cimbálovou muzikou Dubina od 14. hodiny na
nádvoří VIC Kojetín.

Po celý den probíhal lidový jarmark,
kde si mohl každý návštěvník zakoupit
malý upomínkový dárek z řemeslné lidové tvorby a pro děti byly připraveny
hry a soutěže či nafukovací skákací
hrad, kde se mohly děti celé odpoledne vydovádět.

Od 20 hodin byla v areálu Sokolovny
připravena tradiční hodová zábava
s kapelou MOPR.
Jelikož z rozpočtu MěKS Kojetín nebyla placena účinkující kapela MOPR,
pořadatelé poprvé vybírali vstupné - 30
Kč, což se samozřejmě v Kojetíně nesetkalo s kladnou odezvou.

Nás pořadatele těší, že tato setkání
harmonikářů jsou každým ročníkem
bohatší jak o návštěvníky, tak i o samotné účastníky.
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NEDĚLE 19. SRPNA 2007
Odpolední program se nesl v moderním duchu za účasti mažoretek z Věrovan a Kojetína, krasojezdkyně Evy
Vojancové z Němčic n. H., tanečníka
Zdeňka Bartáka a šermířů z Kojetí-

Hvězdou odpoledního programu byla
Iva Frühlingová s kapelou, která, jak
sama řekla, se vrátila z Paříže, kde
právě chystá nové album. Na kojetínském náměstí zazněly její francouzsky,
ale i česky zpívané hity. Po koncertu
následovala autogramiáda a s populární zpěvačkou proběhl i rozhovor
do místního Kojetínského zpravodaje.

na. Letos se úplně poprvé v Kojetíně
představila taneční skupina s irskými
tanci Fiach Bán Olomouc a také bublinář Václav Štrasser z Prahy se svou
Bubbleshow.

Sama zpěvačka na svých webových
stránkách uvedla: „Kojetín byl super.
Jsou tam fakt příjemní lidé. Díky moc
za podporu, hrálo se nám skvěle. Pusu
Iva.“
Závěr programu patřil revival skupině
AC/DC z Olomouce, která sklidila velký potlesk od místního publika.

III. Shrnutí – Kojetínské hudební léto 2007
PONDĚLÍ 20. SRPNA 2007
V odpoledních hodinách se zcela zaplněnému náměstí představila country
kapela Podjezd ze Zlína, kterou koje-

tínští slyšeli v březnu na Country bále.
Počasí bohužel nevydrželo a koncert
ukončil prudký déšť.

ÚTERÝ 21. SRPNA 2007
V rámci hudebního léta vystoupila
skupina Vesničani z Uhřičic, která

přilákala na náměstí stovky fanoušků
rockového bigbítu 80. let.

STŘEDA 22. SRPNA 2007
Ve středu přivítalo kojetínské publikum
skupinu Weytora z Brna, která má
svůj repertoár zaměřen na středověkou
hudbu. I když se v Kojetíně nenachází

žádný hrad ani zámek, pomocí starých
středověkých nástrojů nám hudebníci z Brna na náměstí navodili pravou
středověkou hradní atmosféru.

ČTVRTEK 23. SRPNA 2007
Čtvrteční odpolední hudební letní den
patří tradičně mladším posluchačům.
Letos tomu nebylo jinak a na náměstí se představily kapely z Prostějova -

Sto chutí ve stylu grunge, Clothou ve
stylu rock&pop a Něco Mezi ve stylu
ska.

PÁTEK 24. SRPNA 2007
Tradiční pátek ve znamení dechové
hudby je zakotven v paměti návštěvníků starší generace. Letos zcela zaplně-

né náměstí vyslechlo koncert dechové
hudby Rozmarýnek z Vlčnova.

IV. Návštěvnost, propagace a hodnocení v tisku
Kojetínské hody i Kojetínské hudební
léto berou nejen místní občané už tak
automaticky, že všechny akce konané
u této příležitosti jsou hojně navštěvované. Nedělního programu na Masarykově náměstí se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. Určitě k tomu

přispívá i skutečnost, že všechny tyto
akce jsou veřejnosti přístupné zcela
zdarma.
Co se týče propagace Kojetínských
hodů 2007 a Kojetínského hudebního léta 2007 byla, dle našeho názoru,
dostačující - transparenty, plakáty (vý-

lep Kojetín, Kroměříž, Přerov, Prostějov, Mikroregion Střední Haná), letáky
(skládačky) do všech domácností v Kojetíně a do okolních obcí, zveřejnění na
www, informace v tisku a v rádiích.
Po ukončení akce bylo zveřejněno
zhodnocení v tisku i na www.
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V. Závěr
9. ročník Kojetínských hodů 2007
a Kojetínského hudebního léta 2007
opět dostál své kvality a naplnil tak své
poslání městských oslav. Obzvláště
dopolední nedělní program s krojovaným průvodem, Jízdou králů, předáním hodového práva a přehlídkou
národopisných souborů splnil svůj
účel – přilákal do Kojetína návštěvníky
z okolních obcí i měst a především tu-

risty z ostatních krajů České republiky.
Prostřednictvím národopisných souborů se opět podařilo poukázat na krásu
hanáckého kroje, hanáckých tanců
a obyčejů staré Hané.
Nás organizátory může jen těšit, že
do Kojetína přijíždí stále nové národopisné soubory, dokonce i ze zahraničí
(v letošním roce Baškírsko z Ruska)
a dochází tak ke srovnání rozmanitých

kultur. I odpolední tradičně bohatý
hodový program každoročně láká do
našeho města návštěvníky všech věkových skupin ze všech koutů Moravy,
Čech i Slovenska.
V příštím roce tedy oslavíme 10. jubilejní ročník Kojetínských hodů zároveň s městskými oslavami, kdy si
připomeneme 775 let města Kojetín.

Zajišťování kulturních a společenských akcí
ZÁŘÍ 2007
15. září 2007
se MěKS Kojetín tiše spolupodílelo na konání I. ročníku R. K. Božkov - Fest
2007, který uspořádal v areálu místní střelnice klub sranda-fotbálku „Rudy Koně
Božkov Old School“ v zastoupení - Pepa Peřina, Dominik Vlč a Michal Oulehla.
Musíme vyslovit velké uznání a udělit pochvalu všem, kteří se na tomto festiválku
podíleli, protože Kojetín zažil v tento den velmi vydařenou (i co se týče návštěvnosti) akci. Je ohromné, že se ihned na I. ročníku sešlo tolik lidí, i když venkovní
teploty nebyly už právě nejpřívětivější. Výběr kapel byl také na I. ročník solidní.
Na festivalu vystoupily kapely Farao (Němčice n. H.), Nibiru (Kroměříž), Sto chutí
(Prostějov), IQ Opice (Kojetín), Bethrayer (Kojetín), Imodium (Broumov), Cocotte
Minute (Praha) a Hannibal Lecter (Kojetín).
Nezbývá než se těšit na II. ročník a pořadatelům poděkovat za skvěle odvedenou
práci a že se v Kojetíně objevil další skvělý festival, který by tedy nemusel zůstat
jen u ročníku s číslem jedna!
Návštěvnost: 700 účastníků
19. září 2007
jsme uspořádali pořad pro děti mateřských škol a žáky 1. - 4. tříd základních škol.
Velmi rádi jsme opět v Kojetíně přivítali naše milé známé Kamarády z Brna. Dětem v sále Sokolovny zahráli pořad s názvem „Kamarádi na hradě“. Herci vtipně
děti uvedli do prostor hradu Kamarádštejna, kde na ně čekala řada překvapení
v podobě bezhlavého rytíře nebo Bílé paní. Děti tak zajímavou formou poznaly
něco z historie, ale také si připomněly, jak se chovat, a to nejen v pohádce. Naučily se také umění pozdravit a poděkovat...
Návštěvnost: 365 účastníků
20. září 2007
jsme do sálu Vzdělávacího a informačního centra Kojetín pozvali členy Slezského divadla z Opavy, kteří nám v Kojetíně otevřeli „Operetní skříňku s líčidly“.
Nechali jsme se unést vířivými rytmy, tesknými milostnými melodiemi i exotickým
prostředím operet, které těší své posluchače už více než sto let. Ponořili jsme se
do kouzelného světa takových děl jako jsou Veselá vdova, Ples v opeře, Orfeus
v podsvětí, Cikánský baron, Vídeňská krev, Země úsměvů, Čardášová princezna
a mnoha dalších.
Návštěvnost: 50 účastníků
21. září 2007
se v sále Sokolovny poprvé konala velká techno akce s názvem Massive night
03. Na dvou stages (techno a D´n´B) se představili dj´s zvučných jmen – Chris
Sadler, Roman Hyde, Luis, Dave Martin, Torin, Funsmaker, Ramires, Crackenn,
Woofer, Blabla, Bek a další. Světla a zvuk zajistila bezkonkurenční AC Akustika.
Ale to vše bylo asi pro fanoušky tohoto stylu málo, protože jsme očekávali, že jich
do místní sokolovny přijde daleko víc.
Návštěvnost: 250 účastníků
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ŘÍJEN 2007
5. října 2007
jsme v kojetínské Sokolovně přivítali přerovské Divadlo Dostavník , které nastudovalo hudební komedii Luigiho Pirandela „Sicilská komedie“. Základem komedie bylo téma známé již z lidových her a římské frašky, kdy starý muž zatouží
po mladé dívce a tento nerovnoměrný vztah je zdrojem rafinovaných zápletek,
napětí a humoru. Děj hry byl zasazen do slunné Sicílie, kde i slunce je žhavější,
láska vášnivější a víno opojnější.
Návštěvnost: 70 účastníků
6. října 2007
se v místní Sokolovně uskutečnil devátý Haluz fest - tentokráte ve stylu ska
a reggae. Festiválku se zúčastnily tyto kapely ZionSquad Prostějov (reggae-dubdancehall), AllSKApones Ostrava (ska), 2V1 Praha (ska-punk), Mamearth Pacov
(ska) a Něco Mezi Prostějov (ska).
Návštěvnost: 170 účastníků
14. října 2007
jsme opět navázali na cyklus víkendových pohádek pro děti. Tentokráte do našeho města zavítali členové Divadelního studia Lídy Trnkové z Brna, kteří pro děti
zahráli hned tři „Pohádky z malovaných hrnků“ - O koze Tereze, O veliké řepě
a O Travislavu Tralalinském ze Zpěvan. Děti se aktivně podílely na všech třech
pohádkách a samy se na pár minut staly herci, kteří baví ostatní děti.
Návštěvnost: 95 účastníků
20. října 2007
se v místní sokolovně konal populární rockový festival Bethrayer fest vol. IV za
účasti devíti kapel X-Core (Znojmo-Jihlava), Forest Jump (Uherský Brod), Barricade (Kroměříž), My Wave (Kroměříž), Screap Heap (Slavkov u Brna), Deaf 99
(Ostrava), Elysium (Týnec nad Labem), Batteras (Kroměříž), D.A.D (Polná).
Návštěvnost: 230 účastníků
22. října 2007
po menším překlepu, kdy do Kojetína ve čtvrtek přijel opět král Václav IV. místo
slibovaného Rychtáře, který měl oženit kata, se v pondělí vše zdárně vyřešilo
a žáci II. stupně základních škol a studenti Gymnázia Kojetín zhlédli nový pořad
od tvůrců projektu Faber, Vladimíra a Ivany Pěnkavových, s názvem „Jak rychtář kata oženil aneb Veselé a poučné povídání o historii zadních řemesel“.
Jednalo se o hodinový didaktickodivadelní pořad o historii práva, soudnictví, tortury, zločinu a trestu. Dozvěděli jsme se jaké tresty byly a za co, co se muselo
udělat, aby byl zločinec dopaden, odsouzen a potrestán, co dělali kat, rychtář,
krevní písař, právní pacholci, konšelé, jak probíhala tortura, jaké druhy zločinů
prováděli naši předkové. Všechno povídání bylo doplněno praktickými ukázkami
mučících a popravných nástrojů a jejich použití. Už také víme jaký je rozdíl mezi
skřipcem a žebříkem, šibenicí a pranýřem.
Návštěvnost: 500 účastníků

LISTOPAD 2007
5. listopadu 2007
jsme do sálu Sokolovny Kojetín pozvali profesionální divadlo z Prahy. Do poloviny zaplněné hlediště s nadšením očekávalo příchod populárního představitele
pohádkových princů a principála Divadla Illussion Praha Pavla Trávníčka, který se svými divadelními kolegy a kolegyněmi přivezl na naše prkna, jež znamenají svět, adaptaci slavného příběhu, parodii „Čachtická paní aneb Co všechno
se vejde do vany“. Hlavních rolí v hudební komedii se ujali Pavel Trávníček,
démonická Kateřina Kornová, Michal Gulyáš, Jaroslav Sypal, Uršula Kluková
a Monika Fialková. Režii měl na starosti netradičně Pavel Trávníček. Musíme
konstatovat, že nás pořadatele toto představení nenadchlo (v rámci kojetínské
přehlídky, kde se představují amatérská divadla, vidíme hodnotnější a kvalitnější
představení). Velmi nás zklamalo zjištění, že kdysi výborný a oblíbený herec spadl pod hranici vkusu k lascivnímu se podbízení. Úprky návštěvníků během představení i během přestávky vypovídají za vše.
Návštěvnost: 220 účastníků
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7. listopadu 2007
se konala prodloužená kurzu tanečních, který navštěvují nejen studenti místního gymnázia. Od 17. hodiny se sál sokolovny zaplnil ustrojenými účastníky
kurzu, na které se přišli poprvé podívat jejich rodiče, aby zjistili, jaké tance se za
šest lekcí naučili. Velkou motivací a inspirací pro všechny bylo vystoupení dvou
párů z Přerovské taneční školy, které předvedly ukázku standartních i latinskoamerických tanců.
Návštěvnost: 200 účastníků
9. listopadu 2007
páteční večer jsme opět trávili v příjemné společnosti cimbálové muziky Dubina z Kroměříže. Večer se nesl v tradičním duchu krásných lidových písniček,
veselých tanců a dobrého vínečka. Kdo do sálu VIC Kojetín v pátek zamířil, ničeho nelitoval.
Návštěvnost: 60 účastníků
10. listopadu 2007
tento den pro Kojetín znamenal druhý ročník hudebního indoor festu Res Publica. Už z plakátu bylo možné vyčíst, že pro návštěvníky bude připravena hlavní
Hip Hop Stage a supportem jí bude Drum & Bass Stage. Fanoušci hip-hopové
kultury mohli za večer zhlédnout exhibici break dance v podání Hollywood Stars
a o electric boogie se postaral Zdeněk Barták. Za gramofony se vystřídali 3 party
dj´s: brněnský Maztah, olomoucký DTonate a místní DJ Era. Na mikrofonu jste
mohli slyšet lokální crew Techtle Mechtle a Kaayeahs. Headlinerem byl brněnský
mc a freestyler TAFROB, který předvedl show ze svého debutového alba „Není
co ztratit“. Pro příznivce D’N’B bylo v pozoru 6 party djs: Ramires, Ni-Gazz, Bek,
Blabla, Proky a Sethi. Dík patří všem, kteří dorazili a vytvořili skvělou atmosféru
Res Publica vol. 2.
Návštěvnost: 350 účastníků
18. listopadu 2007
se v místní sokolovně uskutečnila poslední víkendová pohádka pro děti v tomto
roce - pohádka „O statečném Ivanovi“ v podání Divadla Tramtárie z Olomouce. Jednalo se o veselou pohádku pro celou rodinu zpracovanou na motivy
klasických ruských pohádek. Napůl činoherní a napůl loutkové představení vyprávělo příběh o venkovanovi Ivanovi, kterému tři sudičky předpověděly, že se
utká s drakem Smrtihlavem a vezme si za ženu krásnou princeznu Vasilisu. Na
své dobrodružné cestě křížem krážem po ruském carství narazil Ivan na Babu
Jagu, trpaslíka, draka i hrozného Kostěje Nesmrtelného.
Návštěvnost: 80 účastníků
22. listopadu 2007
vystoupila v místní Sokolovně populární travesti skupina Screamers s pořadem „A jedeme dál...“. Managerem a konferenciérem skupiny je Ladislav Černý,
který zároveň při vystoupeních v duetech předvádí mužské role. Jarda, uměleckým jménem Lili ve svém vystoupení předvádí skladby Evy Pilarové, Hany Zagorové, Hany Hegerové, Jarmily Šulákové, Edith Piaf a dalších tak, že jsou věrnou
kopií. Lukáš, uměleckým jménem Paula, má ve svém programu písničky Heleny
Vondráčkové, Ilony Czákové, Marcely Holanové, Petry Janů, Lucie Bílé, Céline
Dione a dalších. Své vystoupení doplňuje kostýmy, které jsou originály a v očích
mnoha žen vzbuzují obdiv. Alexandr, uměleckým jménem Saša svojí nevelkou
postavou dokáže na jevišti ztvárnit Tinu Turner, Heidi Janků, Daru Rolins, Báru
Basikovou, Věru Bílou a spoustu komických scének. Sergej, uměleckým jménem
Valerie, který rozšířil skupinu v roce 1998, vyniká skvělým pohybem a procítěností předváděných skladeb. V jeho vystoupení máme možnost zhlédnout Cher,
Marlene Dietrich, Allu Pugačevu, Věru Špinarovou a spoustu ruských lidových
skladeb. Svá vystoupení doplňuje živým zpěvem převážně skladeb Marlene Dietrich. Vojta, uměleckým jménem Nadja, který je v pořadí posledním příchozím do
skupiny v roce 2001, vystupuje jako moderátorka, s velice dobrým parodováním
Haliny Pawlovské.
Návštěvnost: 250 účastníků
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26. listopadu 2007
po půl roční pauze přijeli opět do kojetínské Sokolovny Pohodáři z Kopřivnice, aby se s místními žáky základních škol a studenty gymnázia podělili o své
poznatky a zážitky z cest po Kubě. Pořad si dal za cíl ukázat krásy i negativa
této velmi kontroverzně vedené ostrovní země. Pořad byl rozdělen podle jednotlivých provincií a z jejich nejkrásnějších lokalit nabídl Havanu, přírodní rezervace
Viňales a Las Terrazas, Zátoku sviní, historický Trinidad, divoké pláže nad Holguínem, Santiago de Cuba i nejvyšší hory Pico Turquino a Pico Cuba. Zvýšenou
pozornost věnovali autoři pořadu Martin Dufek a Vráťa Kratochvíl, kteří zde pobývali v lednu 2006, kubánské hudební scéně a s ní ruku v ruce jdoucím tanečním
dýchánkům v podvečerních ulicích kubánských měst. Raritě, starým americkým
autům prohánějícím se po ulicích kubánských měst, po kterých dnes touží řada
sběratelů z celého světa, byl také věnován prostor a komentář se nevyhnul ani
neuvěřitelným pikantnostem ze současného kubánského hospodářského a politického modelu. Pořad trval 90 minut a byl doplněn 350 diapozitivy z celé oblasti,
čtyřmi videovstupy z různých oblastí života na Kubě, audionahrávkami zvuků
přírody, kubánské španělštiny a místní lidové i populární hudby.
Návštěvnost: 500 účastníků
30. listopadu 2007
se konala v Kojetíně již tradiční předvánoční akce - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Již od půl páté zněly celým náměstím vánoční koledy a písně, které lákaly kolemjdoucí k zastavení a zhlédnutí
bohatého programu.
Úderem sedmnácté hodiny se rozezvučely hudební dechové nástroje Olomouckých trubačů, kteří přijeli potěšit naše již vánočně naladěná srdíčka.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu společně se zaplněným kojetínským náměstím odpočítal místostarosta města Kojetín Ing. Jiří Šírek za doprovodu fanfár
Olomouckých trubačů.
Pro děti byly otevřeny pracovní dílny, kde si mohly vyrobit vánoční přáníčka
a jiné vánoční upomínkové výrobky a také samozřejmě napsat psaníčko Ježíškovi. V programu vystoupila i hiphopová taneční skupina Městského domu dětí
a mládeže Kojetín. Všichni netrpělivě čekali na divadelní představení „Kojecké
Betlém aneb Jak to všechno možná bylo...“ v podání divadelního souboru Hanácká scéna při MěKS Kojetín, které místní ochotníci secvičili na poslední chvíli
(všichni přítomní omluvili menší nedostatky). Představení zakončili vánoční písní
Narodil se Kristus pán... přesně úderem osmnácté hodiny, kdy se nad Kojetínem
rozzářil velkolepý ohňostroj, který všichni přítomní obdivovali.
Návštěvnost: zaplněné náměstí

PROSINEC 2007
1. prosince 2007
za účasti pěti kapel na prestižní kojetínské akci Haluz fest part. X pokřtila významná moravská kapela Dark Gamballe z Vyškova své první DVD s názvem
Běh na dlouhou trať. Kojetín se stal opět centrem rockového dění, kdy se do
místní sokolovny v sobotu sjelo na šest set fanoušků, kteří vytvořili atmosféru
hodnou velkého festivalu. Na jubilejním desátém festu vystoupily stejné kapely
jako před pěti lety na prvním, který odstartoval éru Haluz festů v Kojetíně. Bylo
vidět, že každá ze zúčastněných kapel se za pět let propracovala a dostala do
jiných hudebních sfér.
V devatenáct hodin proběhla autogramiáda Dark Gamballe, při které si mohli
příznivci této kapely zakoupit nové DVD a další propagační materiály.
Ve dvacet hodin odstartovala festival prostějovsko-kojetínská skupina Veselá
zhouba s charismatickou zpěvačkou Gábinou. Její krásný hlas zněl na celý sál.
Poté nastoupila hlavní hvězda večera pardubická Vypsaná fixa, která zahrála
všechny staré i nové haluzácké hity a dostala všechny fanoušky do varu.
Na otázku „Jak se vám hrálo po pěti letech v Kojetíně?“ odpověděl zpěvák Mardy: „Byli jsme velmi překvapeni atmosférou a účastí. Fanoušci byli super a pořadatelé vše zvládli na jedničku. Hrálo se nám prostě skvěle.“
Vyvrcholením celého festivalu byl koncert vyškovské formace Dark Gamballe,
která se rozhodla právě v Kojetíně pokřtít své první DVD, na kterém se objevilo
16 známých hitů live, videoklipy, dokument z natáčení a fotogalerie. Kmotrem
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se stal rockový fotr Radim Koziel z brněnského rockového rádia. Již od prvních
tónů, bylo poznat, že příznivci jsou této kapele velmi nakloněni a svým doprovodným zpěvem kolikrát přezpívali i samotného zpěváka. „Nepřeji si nic jiného, než
aby nám ještě alespoň pár let vydržely takové akce, jako byla tahle. Koncerty připravované MěKS Kojetín s bratry Vavřovými jsou vždy famózní, ale přesto tohle
bylo fakt něco. Taková malá procházka muzikantským nebem. Prostě Haluz fest
part. 10 se moc povedl...“, řekl zpěvák Jiří Sedláček alias „10“ ze skupiny Dark
Gamballe.
Festival zakončily dvě kojetínské kapely Bethrayer a IQ opice. Oběma kapelám se hrálo na domácí půdě velmi dobře a za velké podpory svých fanoušků
zakončily festival ve velkém stylu.
Všechny sobotní koncerty byly doplněny o obrovskou videoprojekci a velkou světelnou show.
„Desátý Haluz fest se vydařil nad očekávání, jenom mě mrzí, že tak hojně navštěvované nebyly některé předchozí ročníky. Právě tento desátý byl poslední
v celé éře Haluz festů v Kojetíně. Tím vše končí a jsem rád, že ten nejlepší byl
nakonec“, podotkl zakladatel Haluz festů v Kojetíně Míša Vavřík.
Děkujeme tedy všem zúčastněným kapelám a jejich příznivcům za večer,
na který se nezapomíná.
Návštěvnost: 600 účastníků
6. prosince 2007
uspořádalo MěKS Kojetín ve spolupráci se Základní uměleckou školou Kojetín
Adventní koncert. Letos byli pozváni dva hosté z Kroměříže - trumpetista Lázaro Cruz a Zdeněk Mojžíš, z Brna pak Barokní orchestr Akademie staré hudby
Masarykovy univerzity. Koncert, který trval téměř dvě hodiny, byl sestaven ze
čtyř částí. První a poslední koncertovali hosté z Brna, kteří precizně a noblesně
zahráli díla barokních skladatelů. Druhá část byla spíše romantického charakteru
- skladby B. Smetany, A. Dvořáka a F. Chopina, které interpretovali učitelé naší
školy. V třetí části pak zazněly známé světové a vánoční melodie v podání špičkového trumpetisty Lázara Cruze.
Věříme, že tyto koncerty jsou vždy tím pravým vánočním dárkem pro početné
obecenstvo, které velkým potleskem odměnilo skvělé výkony všech účinkujících.
Návštěvnost: 150 účastníků
10. prosince 2007
jsme pro děti Mateřské školy Kojetín pozvali Divadlo Koráb z Brna. Místo slibovaných Hvězdných pohádek (z důvodu nemoci hlavní představitelky) nakonec
děti zhlédly pohádku „Kocour v botách“. Stačilo tedy otevřít knihu a kocour
v botách, mapetová loutka, děti provedla celou pohádkou.
Návštěvnost: 90 účastníků
15. prosince 2007
nastal slavnostní den pro všechny dívky a chlapce nejen z místního gymnázia.
Tento den se konala Závěrečná kolona tanečních.
Sokolovna byla zcela zaplněna děvčaty v překrásných plesových šatech, slavnostních účesech, s bílými růžemi a chlapci nastrojenými v noblesních oblecích
s bílými kapesníčky v klopě.
Na své ratolesti se přišli podívat jejich rodiče a přátelé. V 18.30 hodin zahájili studenti závěrečné taneční slavnostní kolonou a prvním tancem - valčíkem.
Velké poděkování studentů patřilo mistrovi Pavlu Nečesanému z Přerova a jeho
partnerce, kteří je od září pravidelně vyučovali tanečnímu umění.
Poprvé za éry závěrečných tanečních jsme pozvali živou hudbu - Syrinx z Olomouce, která tanečníky doprovázela po celou dobu tanečních.
V první polovině tanečníci předvedli svým rodičům všechny tance, které se během kurzu naučili. Druhá polovina se nesla již v modernějším rázu a parket byl
až do 23. hodiny stále plný.
O zpestření miniplesu se postarali tanečníci z Taneční školy Přerov s ukázkami
standartních a latinsko-amerických tanců.
Tak byl úspěšně zakončen další ročník tanečních v Kojetíně a my už se můžeme
těšit na ten další, který přijde opět za rok.
Návštěvnost: 350 účastníků
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2. Klubová činnost
V roce 2007 zahájilo MěKS klubovou činnost v suterénních prostorách
(pekle) Sokolovny. Programy a náplň klubových večerů byly zaměřeny především pro mládež - živé koncerty a reprodukovaná hudba. Páteční nebo
sobotní pekelné klubové večery probíhaly pravidelně jedenkrát za měsíc.
Celoroční program byl velmi pestrý a mladí lidé si mohli vybrat z bohaté
škály všech hudebních stylů a směrů, které dnešní mládež holduje - rock,
techno, hip hop, electric boogie, beat box, folk...
10. března 2007
se poprvé v sobotu konal Pekelný klubový večer s kapelou Bethrayer
z Kojetína. Ten kdo v sobotu přišel do pekla nelitoval. V útulném prostředí
suterénu kojetínské Sokolovny se představili Coarse Grain (Velké Opatovice),
Barricade (Kroměříž), Pod vlivem (Kostelec na Hané) a spolupořadatelská
kapela Bethrayer (Kojetín). V jejich vystoupení nechyběla opět ochutnávka
v podobě nového songu podpořená jejich klasikou a již stálou Šibenicí v srdci.
Návštěvnost: 70 účastníků
15. dubna 2007
MěKS Kojetín ve spolupráci s Kappa-Help Přerov uskutečnilo v pořadí už druhý Benefiční večer. Tak jako na první akci, nejdřív koncertovaly kapely, oproti
minulé párty, kde hrály tři, to tentokrát byly čtyři. Poté návštěvníky do rána provedla čtyřka Dj´s. Akci první zahájili místní Skinned Alive, druzí z poloviny místní
Gospel of the future. Třetí se na to vrhli See you in Hell z Brna a koncertní šňůru
dokončili Risposta taktéž z Brna. Po malé přestavbě prostoru určeného k hraní,
zmizely aparáty kapel a objevily se gramofóny a mixážní pulty a do svých vinylových desek se opřeli Dj´s. Hrálo se až do rána a během několika hodin se
vystřídali Dj Funsmaker, Dj Lenzy, Dj Sid W a Dj Flash. Pokud se chcete dozvědět něco víc o organizaci Kappa-Help, zde je kontakt na jejich webové stránky:
www.kappa-help.cz
Návštěvnost: 50 účastníků
18. května 2007
se v rámci pekelného klubového večera zaměřeného na techno, představili
DJ´s Torin, Funsmaker, Luxus, Louis, Čad a další. Hrálo se do brzkých ranních
hodin a kdo se zúčastnil, nelitoval, hudba byla velmi kvalitní.
Návštěvnost: 90 účastníků
8. června 2007
se konal pekelný klubový večer - D´n´B in Hell. Vystoupili DJ´s Ramirez (Basstards), Berthold (Sintetik), Hynx (Synaps), Ni-Gazz (Km), Blabla (DnB production).
Návštěvnost: 50 účastníků
15. června 2007
se konal pekelný klubový večer - Opičí guláš. V pekle se představily kapely Nibiru (Kroměříž), IQ opice (Kojetín), Skinned alive (Kojetín), David Kodýtek
(electric boogie), a další...
Návštěvnost: 60 účastníků
27. října 2007
se opět v pekle konala klubovka s názvem D´n´B in Hell 2. Vystoupili DJ´ Hory-doly (D´n´B set / 4 decks + 2 mix), Ramires (basstards), Karel Brojler (sound
catch), Bek (kmz), Blabla (D´n´B production).
Návštěvnost: 50 účastníků
17. listopadu 2007
se konal pekelný klubový společný jam kapel Sto chutí a Veselá zhouba.
Tyto dvě prostějovské kapelky spojily své nástroje, aparáty, zpěvy a večer v pekle
pěkně rozjely ve velké bubnové show, kdy v jednu chvíli bubnovalo až pět bubeníků najednou. Kdo přišel, zažil neopakovatelný a jedinečný zážitek.
Návštěvnost: 40 účastníků
27. prosince 2007
se konal pekelný klubový Opičí guláš 2. Vystoupily na něm kapely Imhotep
(revival System of a Down) a pořádající IQ opice. Představili se také Karel Brojler
(Kotel Brojler – drum´n´bass), Petr Malý (kojetínská folková legenda), Kaayeahs
(hiphopoví vrazi z Košíku), Koďa (electric boogie), Sid W (techno), Boťa a Dogi
(beat box). V pekle se tentokráte uvařil stylový mišmaš guláš.
Návštěvnost: 100 účastníků
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3. Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
Tvůrčí skupina Signál 64
17.srpna 2007 - 16. listopadu 2007
se konala prodejní výstava fotografií člena tvůrčí skupiny Signál 64 - Jaroslava Hebnara „Toulky přírodou“, který v letošním roce oslavil své kulaté narozeniny. Jaroslav Hebnar, rodák z Kovalovic, narozen roku 1947, strojní zámečník
a vařič cukru v kojetínském cukrovaru, ve volném čase zanícený amatérský fotograf, který se zabývá fotografováním živé přírody.
Málokterý druh fotografické tvorby je tak obtížný jako fotografování živé přírody. Jaroslav Hebnar je zaníceným pozorovatelem krajiny, přírody a jejího života.
Tvoří s citem a vysokou technickou zručností, která v konečném výsledku umocňuje obsah jeho fotografií. Hebnarovy výtečně provedené snímky nás zavádí do
často neznámého světa ptáků, zvěře i hmyzu a seznamují nás i s prostředím, ve
kterém žijí. Krajinu zobrazuje s vytříbeným smyslem pro tvar a světlo do zajímavých černobílých či barevných kompozic.
3. října 2007
nás navždy opustil pan Svatopluk Spáčil, fotograf, zakladatel a letitý vedoucí
tvůrčí skupiny Signál 64 při MěKS Kojetín. Celý život se zabýval uměleckou
fotografií, ať už portrétní či zaměřenou na krajinu a její detail. Jeho záběry nesou
pečeť osobitého vidění, zachycující strukturu povrchu i hloubku vnitřního prožitku. Z tvůrčí dílny Svatopluka Spáčila vyšla řada cyklů a fotografických celků.
Svatopluk Spáčil měl své oblíbené a zažité lokality, kde čerpal inspiraci. Obdivuhodná je i prezentace jeho díla. Známe je z mnoha výstav v Kojetíně, vystavoval i v řadě míst u nás v republice i v zahraničí. Obdržel čestná uznání a ceny
v mezinárodních soutěžích, ať už ve Zlíně, Praze, Varšavě, Budapešti či Bukurešti. Mnohé své práce publikoval v tisku. Známá je i jeho úzkometrážní filmová tvorba, ve které se uplatnil autorsky, režisérsky i jako technický zpracovatel.
Od roku 1971 působil jako externí učitel portrétní a umělecké fotografie na Mistrovské škole fotografické Českého svazu výrobních družstev v Praze. Jako
pedagog ovlivnil svými zkušenostmi řemeslnou i uměleckou úroveň několika set
adeptů tohoto krásného, ale náročného povolání.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
20. listopadu 2007
se v prostorách Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži konalo slavnostní vyhlášení výsledků spojené s vernisáží Soutěžní výstavy fotografií 2007.
Tuto akci každoročně organizuje Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
a Agrotest fyto, s. r. o. Této celorepublikové fotografické soutěže na téma „Kouzlo
zemědělské krajiny“ a „Krása přírodního detailu“ se zúčastnil i náš člen tvůrčí
skupiny Signál 64 Jaroslav Hebnar se svými deseti fotografiemi. Fotografie hodnotila tříčlenná odborná porota, která bodovacím systémem vyhodnotila z 458
přihlášených fotografií od 58 zúčastněných autorů ty nejlepší. Bohužel fotografie
Jaroslava Hebnara nebyly oceněny. Dle protokolu, který jsme obdrželi na vernisáži, byly velmi vysoko ohodnoceny a skončily těsně pod hranicí ocenění. Na
zmíněné výstavě bylo vystaveno 66 nejlepších fotografií, z toho pět od našeho
autora. Tímto blahopřejeme Jardovi Hebnarovi k tak krásnému úspěchu a přejeme mu dalších tvůrčích počinů a výstav.
24. listopadu 2007
se konalo přátelské setkání členů a příznivců tvůrčí skupiny Signál 64.
Všechny zúčastněné přivítal vedoucí skupiny Jaroslav Kačírek, který také zhodnotil uplynulý tvůrčí rok skupiny - výzdoba Hotelu Pivovar obrazy a fotografiemi
členů skupiny, výstavy Jaroslava Hebnara v Kojetíně a v Kroměříži, nová klubovna v prostorách 1. patra Sokolovny... Vzpomněla se i smutná a bolestná událost,
kdy nás v letošním roce opustil dlouholetý vedoucí a zakládající člen skupiny pan
Svatopluk Spáčil. Jeho osobu a jeho nezapomenutelnou tvorbu si všichni členové připomněli promítnutím filmu Pozor natáčíme. Signálníci si stanovili úkoly
a naplánovali aktivity na rok 2008 - výtvarná soutěž pro mladé talenty na téma
„Svět kolem nás“, dvě výstavy v galerii VIC Kojetín, dokončení rozpracovaného
filmu Svatopluka Spáčila, vybavení klubovny a její rozšíření o černou komorou
na výrobu a tvorbu fotografií a otevření dvou kurzů - výtvarné umění a fotokroužek. Přejeme tvůrčí skupině mnoho výtvarných počinů i v roce 2008 a co nejvíce
nových nadaných příznivců a členů.
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
Divadelní soubor Hanácká scéna
2. května 2007, 21. května 2007 a 25. května 2007
po dvouleté přestávce kojetínský divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín opět vtrhl na kojetínská domácí prkna. Spolek, kromě známých tváří, rozšířili
nově přibraní herci a pod vedením brněnského režiséra Radima Korába nastudovali komedii s názvem „Holt někdo to rád hot“ na motivy známého filmu
Někdo to rád horké.
Zhruba hodinová hra nás zavedla do Ameriky v období hluboké hospodářské
krize a tvrdé prohibice. Pít se chodí tajně do různých podniků maskovaných za
autoservisy, sklady, v krajních případech dokonce, za tak pro tyto účely nezvyklé podniky, jako je pohřební služba. A právě do takového ústavu se vydali Joe
a Jerry, dva obyčejní hudebníci z Chicaga. Během večera však bar navštíví
i parta obávaného mafiána Psí dečky. Joe s Jerrym jako jediní přeživší prchají,
ale gang si jich na poslední chvíli všimne a zahajuje pronásledování. A jak se
hudebníci se situací vypořádali, jsme měli jasno po shlédnutí skvělé inscenace.
V hlavních a mnoha rolích se představili: Tereza Panáková, Jan Kramář, Marek
Machalík, Lenka Šípková, Marie Němečková, Hana Hásová, Jakub Šírek, Hana
Svačinová, Jana Dvořáková, Leoš Novák jako host, Markéta Páleníková, Klára
Krčmařová, Tomáš Mikulíčka, Zdeněk Novák a Markéta Malíková.
2. května 2007 byla odehrána premiéra, 21. května 2007 bylo představení reprízováno a 25. května 2007 komedii zhlédli žáci Základní školy Sv. Čecha Kojetín
a studenti Gymnázia Kojetín.
Představení vidělo: 785 účastníků
31. května 2007
se vydali členové divadelního souboru Hanácká scéna pokořit divadelní prkna
brněnské Vaňkovky se svou novou komedií „Holt někdo to rád hot“, kde odstartovali tzv. Dny ochotného divadla. Po počátečních zmatcích při odjezdu, kdy
v Kojetíně málem zůstala hlavní představitelka Pusinky a nějaké kostýmy, jsme
přece jenom odcestovali. Příjezd do Brna byl také velmi komplikovaný, protože
nikdo z nás netušil, kde se nachází divadlo ve Vaňkovce. Po pár okruzích Brnem
jsme konečně šťastně dorazili. Jaké bylo naše zklamání, když naše divadelní
umění ve Vaňkovce zhlédlo jen pár našich známých a zaměstnanci tohoto podniku. Nu což, hráli jsme jako bychom byli v „Národním“ a už se těšíme na další
štace.
Představení vidělo: 15 účastníků
12. října 2007
se členové divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín představili se svou
úspěšnou komedií „Holt někdo to rád hot“ na motivy filmu Někdo to rád horké našim spoluobčanům v místní části Kovalovice. V odpoledních hodinách vyrazil
od zámečku průvod v kostýmech, který megafonem místní lákal na skvělé divadelní představení s pravou a nefalšovanou Marilyn Monroe. V 17 hodin zahráli
kojetínští herci slibovanou komedii pro zcela zaplněné hlediště.
Představení vidělo: 70 účastníků
21. října 2007
vyrazili členové Hanácké scény Kojetín do nedalekých Polkovic, aby opět zaperlili s úspěšnou divadelní komedií „Holt někdo to rád hot“. Tímto se omlouváme
jednomu z polkovských občanů, že jsme ho vyrušili z odpoledního spánku, když
jsme procházeli hlavní ulicí s průvodem a lákali místní na divadelní představení.
Poprvé se v komedii objevily i nové tváře - Miška Dvořáková a Honza alias Johny. Všichni členové souboru děkují pořadatelům za vřelé přijetí v obci Polkovice, za skvělé občerstvení a za upomínkové dárečky. Hrálo se nám skvěle, díky!
Představení vidělo: 70 účastníků
23. – 28. října 2007
se rozhodlo několik členů divadelního souboru Hanácká scéna k odvážnému počinu – natočení večerního filmu v prostorách kovalovického zámku. Skupina herců pracovala pod přísnou režijní rukou dvou studentů místního gymnázia
Jakuba Šírka a Hanky Hásové. K dispozici byly tři kamery a notebook Honzy
Kramáře. Název filmu, děj i obsazení hlavních a vedlejších rolí je vzhledem k plánované premiéře, která by se měla uskutečnit v roce 2008 v sále sokolovny, zatím utajeno (dokonce i hlavním protagonistům). Možná se opět v Kojetíně zrodila
skupina, která naváže na slavné filmy z dílny Signálu 64 z let 1963 – 1973.
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
3. listopadu 2007
vyjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna při MěKS Kojetín s komedií
„Holt někdo to rád hot“ na další štaci - tentokrát do nedalekých Uhřičic. V 15.30
hodin se nesl sympatickou vískou průvod v kostýmech, který všechny občany
lákal na úžasné představení. Byli jsme velmi překvapeni a potěšeni, že v Uhřičicích (i v takový čas jako byly Dušičky) je tak velký zájem o divadlo a skvěle
reagující publikum. Také bychom chtěli poděkovat panu místostarostovi Jaroslavu Křepelkovi a paní Božence Charvátové za velmi vřelé přijetí v místním kulturáku, za bohaté a výtečné občerstvení a kytičky. Do tak milé společnosti se vždy
budeme velmi rádi vracet.
Představení vidělo: 120 účastníků
15. listopadu 2007
naposledy v tomto roce vyrazil divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín
s komedií „Holt někdo to rád hot“ do sálu kulturního domu v Záříčí. Vystoupení
sice nedopadlo podle našich představ a očekávání, ale na druhou stranu jsme
přece amatéři a hrajeme pro zábavu diváků i nás samotných. Snad nám tedy
Záříčáci odpustí malé prohřešky. Vřelé přijetí starostou obce i místními občany
se nedá popsat slovy. Na své si přišly hlavně naše chuťové buňky a prázdné herecké žaludky, neboť postaráno o nás bylo přímo „ministersky“. Děkujeme tímto
panu starostovi Václavu Karhánkovi za fandovství (naše představení už viděl
potřetí!), pohoštění a výtečný kryštofův guláš. Rádi do Záříčí přijedeme i příště.
Představení vidělo: 75 účastníků
20. listopadu 2007
se sešli členové Hanácké scény Kojetín na tzv. předvánočním přátelském
setkání v rámci svých zkoušek. Samozřejmě se bilancovalo a vzpomínalo na uplynulý divadelně plodný rok a zároveň byla zahájena nová divadelní
sezóna, do které by měla Hanácká scéna vstoupit s novou komedií Williama
Shakespeara „Večer tříkrálový aneb Cokoliv chcete“, opět pod režijní taktovkou
brněnského herce Radima Korába. V rámci setkání se promítal film o W. Shakespearovi „Zamilovaný Shakespeare“, aby si všichni kojetínští mladí herci udělali
obrázek o době v které W. Shakespeare žil, pochopili psychologii jeho postav,
o kterých psal, všimli si jazyka a stylu hraní. Režisér všem sdělil svou představu
o nové hře, scéně, kostýmech, postavách, vybral hlavní představitele Violy, Sebastiana i vévody Orsina a rozdal další vedlejší role.
Popřejme tedy Hanácké scéně, nechť další divadelní rok je ještě úspěšnější než
ten letošní. Stále jsou dveře otevřeny, pro ty, kteří mají chuť si zahrát divadlo.
Čeká na ně dobrá parta mladých lidí, zapálená pro věc a také možná i jejich velká
životní role!
30. listopadu 2007
zachránili členové Hanácké scény avízovaný bohatý program při Slavnostním
rozsvícení Vánočního stromu na Masarykově náměstí, kdy během necelého týdenního zkoušení nacvičili parodovanou hru s názvem „Kojecké Betlém aneb
Jak to všechno možná bylo...“, kterou napsal současný režisér Hanácké scény
Radim Koráb. Příběh vyprávěl o narození Ježíška, kterého porodila a do jeslí vložila Panna Maria a Josef. K jeslím přišli také pastýři s dary, Tři králové také našli
cestu do Betléma a nechyběli ani andělé. Dvacetiminutová hra byla obohacena
o živě zpívané koledy. Bohužel nás na náměstí zradila technika a naše vyprávění
biblického příběhu neznělo přes celé náměstí, tak jak bylo původně plánováno
(ponaučení pro příště).
Představení vidělo: zaplněné náměstí

Národopisný soubor Hanácká beseda
17. února 2007
každoročně v polovině února členové a příznivci národopisného souboru Hanácká beseda při MěKS Kojetín pořádají Tradiční Hanácké bál. Na bále vystoupily
soubory - místní dětský soubor Sluníčko, národopisný soubor Kosíř z Kostelce na Hané a samozřejmě naše domácí Hanácká beseda. Ples proběhl velmi
úspěšně a všem příznivcům a především členům Hanácké besedy děkujeme
za jejich úslužnou a obětavou práci, ať už v dospělém souboru nebo při činnosti
s dětmi.
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10. února 2007
se členové Hanácké besedy Kojetín zúčastnili Hanáckého bálu v Kostelci na
Hané, kde zatancovali „Čeleckou polku“.
10. června 2007
se členové národopisného souboru Hanácká beseda při MěKS Kojetín s dechovou hudbou Hulíňané zúčastnili třídenního folklórního festivalu „Otvára
sa letu brána“ v Povážské Bystrici na Slovensku. Kojetínští Hanáci na festivalu zatancovali pásmo tanců „Ty Kojecky hatě“. Od místních sklidili velký aplaus
a obdiv Slováků nad krásnými hanáckými kroji.
24. června 2007
se s pásmem tanců z Hané zúčastnili členové národopisného souboru Hanácká
beseda při MěKS Kojetín Hanáckých slavností v Holešově. Naši Hanáci prezentovali Město Kojetín v Holešově již popáté a vždy s velkým úspěchem.
19. srpna 2007
Členové Hanácké besedy se každoročně velkou měrou podílí na zajištění dopoledního nedělního programu Kojetínských hodů – krojovaný průvod, Jízda
králů, předání hanáckého hodového práva a přehlídka národopisných souborů.
Za což jim patří velký dík.
6. října 2007
členové národopisného souboru Hanácká beseda při MěKS Kojetín vystoupili
na výstavišti olomoucké Flory. Představili se ve dvou pásmech tanců „Řemeslnické tance“ a „Ty Kojecky Hatě“ v rámci koncertu dechové hudby Věrovanka.

Country taneční skupina Lucky While
Od září 2007 začal pod hlavičkou MěKS Kojetín pracovat další zájmový soubor - coutry taneční skupina, která nese optimistický název Lucky While.
Přišli mezi nás mladí lidé s temperamentími, novátorskými názory a představami. Na jejich podnět jsme na sokolovnu, kde probíhají všechny zkoušky všech
zájmových souborů, zakoupili kvalitní přenosný CD přehrávač, který je nezbytný
a potřebný hlavně na zkouškách tanečních souborů (CD přehrávač bude tedy
sloužit i pro Hanáckou besedu).
Doufejme tedy, že se skupině, která pracovala v minulých letech pod hlavičkou MěDDM Kojetín, u nás v kulturním stánku bude líbit a společně
s námi budou rozvíjet a obohacovat kulturní vyžití občanů nejen v Kojetíně.
MěKS Kojetín se bude snažit zajistit pro tuto skupinu uplatnění a hlavně
vystoupení v Kojetíně a okolí.
3. března 2007
i když taneční skupina Lucky While začala pracovat pod MěKS Kojetín od září 2007,
již v březnu se její členové velkou měrou podíleli na přípravě a realizaci prvního Country bálu, který pořádalo MěKS Kojetín. Ihned na poprvé se podařilo zajistit kvalitní country kapelu Starý fóry z Brna, která přijela nečekaně i se skupinou
Podjezd ze Zlína. Bez přestávek hrály obě kapely až do ranních hodin.
O parádní taneční čísla se postarali právě členové skupiny Lucky While - country
tance „Big John“ a „Majdalena“, mexické tance „Las Mujeres“, „Teatro Principal“
a „La Bruja“, two step „Too much mustard“ a line dance (moderní americké country) „Elvíra“.

15. června 2007
vystoupení country skupiny Lucky While na Masarykově náměstí v programu při
návštěvě prezidenta Václava Klause v Kojetíně.
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4. Kurzovní činnost
KURZ JÓGY

CVIČENÍ PILÁTES

JAZYKOVÉ KURZY

Do června 2007 dobíhal kurz jógy
2006/2007.
Účast – 20 cvičenců

Do května 2007 cvičili účastníci
přihlášeni na rok 2006/2007.
Účast – 20 cvičenců

4. září 2007

12. září 2007

zahájen kurz jógy 2007/2008 - toto
v Kojetíně populární cvičení vede
paní Alena Flegelová z Přerova. Cvičí
se každé úterý od 17 do 19 hodin na
kojetínské poliklinice.
Účast – 20 cvičenců

bylo zahájeno cvičení metodou
Pilátes - kurz vede paní Monika
Paráková. Cvičí se každé úterý od
18.30 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast – 20 cvičenců

V roce 2006/2007 se podařilo otevřít tři
kurzy anglického jazyka - angličtina
pro začátečníky, pro mírně pokročilé
a pro středně pokročilé. Kurzy vedli
lektoři z jazykové školy TIM Přerov Mgr. Martin Šálek, Mgr. Tomáš Pleva
a Mgr. Jan Kutálek každou středu
od 17.00 do 19.15 na ZŠ nám. Míru
a v budově VIC na Masarykově
náměstí.
Účast – 40 účastníků
26. září 2007

TANEČNÍ
26. září 2007
byl zahájen kurz tanečních nejen pro studenty místního gymnázia. Taneční
vyučoval mistr Pavel Nečesaný z Přerova každou středu od 17 hodin v sále
Sokolovny. Celkem 10 lekcí + prodloužená tanečních + závěrečná kolona.
Účast – 60 studentů

byl zahájen kurz anglického jazyka.
Na rok 2007/2008 byl otevřen pouze
jeden kurz, a to pro mírně pokročilé.
Kurz vede Mgr. Tomáš Pleva každou
středu od 17.00 do 19.15 v budově VIC
Kojetín na Masarykově náměstí.
Účast – 15 účastníků

5. Zprostředkovatelská činnost
V průběhu roku 2007 navázalo MěKS Kojetín spolupráci s cestovní kanceláří Marion tour Kroměříž, s kterou byla uzavřena smlouva
o poskytování zprostředkovatelských služeb.
Jedná se o dlouhodobou spolupráci, kdy prostřednictvím MěKS Kojetín jsou
nabízeny a prodávány zájezdy (tuzemské i zahraniční), především poznávací
a za kulturou.
Od srpna 2007 bylo zveřejněno cca 80 zájezdů (převážně na muzikály, výstavy a poznávací jednodenní zájezdy). Do konce roku 2007 této nabídky využilo
90 zájemců z Kojetína a okolních obcí. Zájem byl především o pražské muzikály Angelika, Golem, Jack rozparovač, termální lázně Podhajská na Slovensku,
vídeňská muzea, termální lázně Györ v Maďarsku a v prosinci o Vánoční Vídeň
a Vánoční Prahu.
Spolupráce s cestovní kanceláří se jeví jako nejlepší řešení při pořádání
zájezdů. V minulých letech se naší organizaci nezdařilo realizovat samostatně
žádný zájezd jako tomu bylo na konci 90. let, kdy je potřeba zaplnit celý autobus.
Našlo se ideální řešení a tímto způsobem je činnost MěKS Kojetín opět rozšířena
a doufáme, že této možnosti budou nejen kojetínští občané plně využívat. Nabídka zájezdů je velmi pestrá a nabízí úžasné a rozmanité možnosti využití volného
času nejen s bohatými kulturními zážitky.

6. Činnost Vzdělávacího a informačního centra
Od roku 2006 je Vzdělávací a informační centrum řádným členem Asociace
turistických a informačních center v kategorii „C“.
V průběhu roku VIC vyvíjelo informační a propagační činnost zaměřenou
na kulturní, tělovýchovné a jiné společenské aktivity v kojetínském regionu.
Pracovnice VIC nabízela k prodeji především propagační materiály města,
prostřednictvím plakátů, letáků, www stránek, telefonicky i e-mailem informovala
obyvatele o místním dění, podávala veškeré dostupné informace, zajišťovala,
realizovala a instalovala výstavy. Zpracovávala prvotní podklady pro Kojetínský
zpravodaj.
V rámci propagace města, mikroregionu a Olomouckého kraje byl rozšířen
sortiment zboží na VIC a v roce 2007 byly dány do prodeje nové prodejní
materiály.
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7. Výstavnictví
LEDEN 2007
V galerii VIC do 5. ledna 2007 pokračovala prodejní výstava obrazů autorky
Jany Hejlové.
Jana Hejlová, letovická rodačka (1960), své obrazy maluje na barevný podklad
kombinovanou technikou, v níž převládá uhel a pastel. Autorka ve svém díle
odráží realitu. Čerpá z ní, zachycuje pravdivé prvky života, ale nekopíruje skutečnost, nýbrž umocňuje ji symbolikou, která vyvěrá z jejího nitra, z vlastního
nazírání, zvnitřnění a uměleckého ztvárnění této reality. Obě tyto roviny - realita
i symbolika - se v obrazech navzájem prolínají. Celkovou působivost jednotlivých
obrazů dotváří citlivě zvolená dominantní barva, neboť stejně jako v životě i v díle
Jany Hejlové mají barvy své důležité místo. Poselství obrazů - nabízet protilátky
proti temnosti duše s morálním nadhledem. K srdci vede vždy klidná a jemná cesta. Proto obrazy nejsou provokující, ale spíše ukazují cestu ke světlu a radosti.
Hovoří ke každému vnímavému člověku do jeho konkrétní životní situace. Této
působivosti autorka dosahuje tím, že hlavní myšlenku každého obrazu vyjadřuje
volbou základní barvy, symbolikou a citátem.
Návštěvnost: 850 návštěvníků
12. ledna 2007
byla slavnostní vernisáží otevřena výstava fotografií volného sdružení VOSA při
MěDDM Kojetín v galerii VIC Kojetín. Na výstavě se prezentovali autoři Petra
Koppová, Pavel Lančarič, Zbyněk Poupera, Pavel Ryšavý, Jiří Šírek a Věra
Trávníčková. Výstava sklidila velký úspěch a stála za povšimnutí.
Výstava byla otevřena do 3. března 2007.
Návštěvnost: 720 návštěvníků

ÚNOR 2007
5. února 2007
byla v galerii rodáků VIC otevřena vzpomínková výstava z díla akademického
sochaře Stanislava Hlobila st. a akademického sochaře Stanislava Hlobila
ml. Jejich sochařským uměním jsme si tak připomněli dva významné kojetínské
rodáky. Výstava byla otevřena do 31. května 2007.
Návštěvnost: 280 návštěvníků

BŘEZEN 2007
9. března 2007
byla v galerii VIC otevřena prodejní výstava regionálních malířů Přerovska.
Obrazy akad. malíře Vlastimila Kozáka, akad. malíře Stanislava Krátkého,
Bohumila Skřečka, Rudolfa Uhereka a Pavla Dostála nám zapůjčila Galerie Atrax
Přerov. Výstava trvala do 27. dubna 2007.
Návštěvnost: 480 návštěvníků

KVĚTEN 2007
7. května 2007
byla v galerii VIC otevřena putovní výstava Tisíc tváří ženy. Výstavu si mohli
všichni prohlédnout do 15. června 2007.
Návštěvnost: 820 návštěvníků

ČERVEN 2007
16. června 2007
byla slavnostně otevřena výroční výstava - 30 let tábora ve Vrážném. Tuto
výstavu uspořádali členové Sokola Kojetín, odboru Sport pro všechny. Výstava
byla otevřena do 5. srpna 2007.
Návštěvnost: 520 návštěvníků
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Výstavnictví
22. června 2007
se uskutečnila slavnostní vernisáž prodejní výstavy naivních, lehce
erotických obrazů Lady Hamerníkové z Třebíče. Svou vlastní tvorbu si v galerii
VIC Kojetín uvedla sama autorka. Výstava stála za zhlédnutí a byla otevřena
do 10. srpna 2007.
Návštěvnost: 580 návštěvníků

SRPEN 2007
17. srpna 2007
byla v rámci Kojetínských hodů slavnostně otevřena prodejní výstava fotografií,
člena tvůrčí skupiny Signál 64, Jaroslava Hebnara „Toulky přírodou“
v galerii Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí. Všechny
přítomné s prací kojetínského fotografa podrobně seznámil PhDr. František
Řezáč. Výstava byla otevřena do 16. listopadu 2007.
Návštěvnost: 1840 návštěvníků

LISTOPAD 2007
26. listopadu 2007
byla otevřena prodejní výstava obrazů (pastelů) autorky Miroslavy Příhodové
s názvem „Pro každého něco“.
Miroslava Příhodová se narodila dne 17. prosince 1982 v městečku Šternberk
v okrese Olomouc. Bydlí v malebné vesničce Paseka v podhůří nízkého Jeseníku.
První dotyky s uměním měla na Základní umělecké škole v Uničově. Vášeň
k výtvarnu jí zůstala, ale musela se podělit o popřední místa v jejím životě se
skripty na Vysoké škole Báňské v Ostravě, kde promovala jako stavební inženýr
v roce 2006. Věda ji zlákala až na sousední Slovensko, kde momentálně působí
jako doktorandka na Stavební fakultě v Bratislavě. Umění ale stále zůstalo
důležitou součástí jejího života. Prostřednictvím této výstavy se chce s Vámi
podělit se svou zálibou. Výstava byla otevřena do 11. ledna 2008
Návštěvnost: 530 návštěvníků

8. Muzeum Kojetínska
Během roku 2007 proběhl generální úklid všech místností v budově
v Husově ulici, kde je umístěn depozitář kojetínského muzea. Byly také
ošetřeny muzejní sbírky.

Do srpna 2007
pokračovala v prostorách muzea v budově Vzdělávacího a informačního centra
na Masarykově náměstí muzejní expozice s názvem „Církevní památky
z kojetínského depozitáře“. Tato expozice byla nainstalována ve spolupráci
s kronikářem města Kojetín PhDr. Františkem Řezáčem.
Návštěvnost: 1520 návštěvníků

Od srpna 2007
V rámci Kojetínských hodů 2007 byla dne 17. srpna 2007 slavnostně otevřena
nová muzejní expozice s názvem „Nové přírůstky v depozitáři kojetínského
muzea“. Tato v pořadí již čtvrtá expozice byla nainstalována opět ve spolupráci
s kronikářem města Kojetín PhDr. Františkem Řezáčem. V muzeu jsou vystaveny
nové sbírky, které do kojetínského muzea věnovali místní občané.
Návštěvnost: 1250 návštěvníků
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9. Činnost Městské knihovny Kojetín
Ve všech knihovnách střediska probíhala pravidelná výpůjční a informační činnost, v Kojetíně denně, včetně
sobotních služeb, v místních knihovnách jednou nebo dvakrát týdně (podle velikosti obce). Velmi využívaná, obzvláště vysokoškolskými studenty, je
také meziknihovní výpůjční činnost
(obstarávání odborné literatury z jiných,
hlavně vědeckých knihoven).
Trvalý je také zájem čtenářů o přístup
k internetu - v oddělení pro dospělé
čtenáře mají k dispozici dvě studijní
místa, v dětském oddělení rovněž. Přístup k internetu poskytuje také každá
naše místní knihovna.
Součástí knihovnické práce je také kulturně vzdělávací činnost. Knihovna
pravidelně připravuje lekce informační výchovy pro všechny žáky základních škol a souběžné třídy gymnázia,
besedy o knihách a se spisovateli, exkurze, výstavky, knihovnická minima
pro předškolní oddělení mateřské školy. Dětské oddělení pořádá rovněž nejrůznější vědomostní soutěže a kvízy.
K nejzajímavějším akcím roku jistě patřila beseda pro dospělé čtenáře s Ing.
Miroslavem Hrabicou, autorem knih
o zdraví a lidském hledání, dále potom
neméně zajímavá beseda s cestova-

teli Jiřím Márou a Štefanem Kunou
o cestě na Nový Zéland. Pro děti byla
zprostředkována beseda, pořádaná
v rámci Týdne knihoven, s jednou
z nejznámějších současných spisovatelek pro děti, Martinou Drijverovou
a výtvarníkem Vojtěchem Otčenáškem
na téma „Fantasy v našem životě“.
Tradičně úspěšné byly i besedy pro
studenty gymnázia s PhDr. Zdenkou
Tomáškovou. Řada velmi milých besed
se uskutečnila v rámci celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“ ve spolupráci
s mateřskou školou.
Protože Městské knihovně v Kojetíně
končila platnost licence na počítačový
knihovní systém LANius, mezi nejdůležitější úkoly roku patřil převod všech
modulů na nový, modernější a dokonalejší knihovní systém CLAVIUS.
V souvislosti s tímto novým systémem
proběhla řada jednání, krátkodobá
uzavírka knihovny, školení všech pracovníků apod.
Na webových stránkách Městského
kulturního střediska Kojetín má Městská knihovna kromě jiných oddílů nyní
nově také on-line katalog a souborný katalog knihoven, takže čtenáři
si mohou nyní nejen v knihovně, ale
i v pohodlí svého domova vyhledávat

jak ve fondu kojetínské knihovny, tak
ve stovkách knihoven dalších. Kromě
toho jim knihovní systém Clavius nejen
sdělí, zda kniha je v knihovně k dispozici, ale mohou si půjčenou knihu přes
internet rezervovat. Pomocí čísla své
legitimace a pinu se dostanou i na své
čtenářské konto v knihovně a mohou si
prodloužit půjčené knihy. Čtenáři, kteří
mají doma přístup na internet, jsou těmito výhodami přímo nadšeni.
Po celý rok vykonávala Městská
knihovna v Kojetíně také odborné
knihovnické práce v rámci zajištění
služeb, vyplývajících z regionálních
funkcí MěK.
Neodmyslitelnou součástí knihovnických činností je také práce s knihovním
fondem - objednávky, nákup a odborné
knihovnické zpracování nových knih
podle pravidel AACR2, průběžná aktualizace fondu, údržba fondu, odpisy.
V roce 2007 byl opět zahájen pětiletý cyklus revizí knihovního
fondu střediska podle Zákona č.
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a informačních služeb.
Byly také splněny všechny plánované
revize v knihovnách Křenovice, Polkovice a Stříbrnice.

VÝPŮJČNÍ ČINNOST

mu Clavius a Místní knihovna v Polkovicích z důvodu nemoci.
Městská knihovna v Kojetíně spolupracuje také se školními družinami
- pravidelná společná docházka dětí
do knihovny, půjčování knih, besedy
o knihách.

Pravidelná donáška knih je poskytována tradičně také zájemcům v Domě
s pečovatelskou službou na ulici Dr. E.
Beneše.
Možnost donášky knih mají na požádání i starší nemocní čtenáři, kteří tuto
službu rovněž využívají.

Výpůjční činnost probíhala pravidelně
po celý rok ve všech knihovnách střediska, krátkodobě byla uzavřena jen
Městská knihovna v Kojetíně z důvodu
zavádění nového počítačového systé-

Tabulka výpůjční činnosti
Obec

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Výp.celkem

Periodika

Kovalovice

42

909

35

270

1256

201

Křenovice

76

1606

100

1068

2850

490

Lobodice

118

3407

71

230

3826

539

Měrovice n. H.

148

6113

238

1082

7581

1549

Oplocany

111

1774

95

556

2536

239

Polkovice

423

2090

228

795

3536

768

Popůvky

105

647

17

331

1100

42

Stříbrnice

904

2333

301

454

3992

600

Troubky

881

5940

376

1476

8673

854

Uhřičice

236

2799

68

323

3426

1083

MK celkem

3044

27618

1529

6585

38776

6365

KOJETÍN

13130

27836

3415

7152

51533

11040

STŘEDISKO

16174

55454

4944

13737

90309

17405
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Činnost Městské knihovny Kojetín
TABULKA ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ
Obec

Počet čtenářů

Do 15. let

Návštěvníci

Kovalovice

24

6

212

Křenovice

44

21

595

Lobodice

51

9

507

Měrovice n. H.

64

21

928

Oplocany

42

18

493

Polkovice

46

15

600

Popůvky

14

10

185

Stříbrnice

33

15

603

Troubky

234

65

1377

Uhřičice

33

7

523

MK celkem

585

187

6023

KOJETÍN

827

277

11495

1412

464

17518

STŘEDISKO

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ROCE 2007
Lekce informační výchovy pro žáky základní školy a studenty Gymnázia
Kojetín
V roce 2007 se uskutečnilo celkem 34 lekcí pro žáky 1. – 8. tříd základních škol
a pro studenty Gymnázia Kojetín. (Počty lekcí jsou dány počtem tříd ve školách).
V roce 2007 se uskutečnily i dvě lekce informační výchovy pro ZŠ v Troubkách.
Návštěvnost: 680 účastníků
Znalostní soutěž pro děti „Čtu a proto vím“ pro školní družiny a pro čtenáře
dětského oddělení.
„Jarní prázdniny v knihovně“ - akce pro děti s rozšířenou půjčovní dobou,
soutěžemi a internetem.
Návštěvnost: 220 účastníků
Beseda pro veřejnost s Ing. Miroslavem Hrabicou, autorem knih o zdraví
a lidském hledání na téma „Léčba nemocí zad a velkých kloubů“.
Návštěvnost: 30 účastníků
Březen - měsíc internetu
Zapojení do celostátní akce, propagace internetu, soutěž pro děti „Letem světem
s internetem“. Bezplatná školení pro seniory – práce s internetem.
Návštěvnost: 110 účastníků
„Čtení ušima“
celoroční cyklus akcí v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“.
Proběhly Besedy pro mateřskou školu: „Princezna z třešňového království“
a „Spravedlivý čert“. Uskutečnila se výstavka prací dětí předškolního oddělení
MŠ na téma „Pohádka a co mi ji připomíná“.
Návštěvnost: 210 účastníků
Beseda Nový Zéland - Země protinožců
I.část - Severní ostrov. Beseda s cestovateli Jiřím Márou a Štefanem Kunou pro
veřejnost a žáky OU Křenovice.
Návštěvnost: 50 účastníků
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Činnost Městské knihovny Kojetín
Besedy „Neotesánek“
o slušném chování podle stejnojmenné knihy Ivony Březinové - pro žáky 2. tříd
základních škol.
Návštěvnost: 60 účastníků
Týden knihoven
Městská knihovna Kojetín se zapojila do celostátní akce „Týden knihoven“.
V rámci týdne se konal Den otevřených dveří s možností bezplatné registrace
do konce roku 2007, exkurze žáků 9. tříd základních škol a souběžných tříd
gymnázia do oddělení pro dospělé čtenáře a beseda „Fantasy v našem životě“
se spisovatelkou Martnou Drijverovou a výtvarníkem Vojtěchem Otčenáškem pro
žáky 6. tříd základních škol a studenty gymnázia.
Návštěvnost: 80 účastníků
Besedy „Vzpomínky na Petra Bezruče“
s autorkou knihy „Ortel samoty“ PhDr. Zdenkou Tomáškovou pro studenty
gymnázia.
Návštěvnost: 50 účastníků
Další akce Městské knihovny Kojetín v roce 2007:
- Knihovnické minimum pro žáky předškolního oddělení mateřské školy,
- „Toulky Hanou“ - vědomostní soutěž pro starší čtenáře dětského oddělení,
- „Otázky z klobouku“ - soutěž pro děti ve školních družinách, zaměřená
na hledání v „Dětské encyklopedii“,
- „Podzimní soutěžení“ - soutěž pro čtenáře dětského oddělení,
- „Od pohádky ke skutečnosti“ - předvánoční soutěž pro žáky 1. tříd základních
škol,
- Beseda „Jednu krásnou zemi znám“ - vyprávění o zemi pohádkové pro žáky
2. tříd základních škol,
- „Očima Josefa Lady“ - výstavka knih ke 120. výročí narození a 50. výročí
úmrtí, souběžně s výstavkou také soutěž ze znalostí o Josefu Ladovi - pro čtenáře
4. - 6. tříd základních škol.
Návštěvnost: 320 účastníků

PRÁCE
S KNIHOVNÍM FONDEM
- objednávky, nákup a zpracování
nových knih včetně katalogizace pro
všechny knihovny střediska včetně regionálních fondů - celkem zpracováno
2 141 svazků (Kojetín 1 045 svazků),
- odpisy fondu - v roce 2007 vyřazeno celkem 2 184 svazků zastaralé
a opotřebované literatury (Kojetín 985
svazků),
- revize fondu - v roce 2007 proběhla
revize fondu v MK Polkovice, Stříbrni-

ce a Křenovice,
- příprava cirkulačních souborů - v roce
2007 odcirkulovalo mezi místními
knihovnami celkem 144 souborů knih
+ 40 souborů předáno do stálého fondu místních knihoven (po ukončení
tříletého cyklu cirkulace). Cirkulace
fondu probíhala pravidelně měsíčně
s výjimkou července,
- příprava nových knih do stálého fondu MK,
- řazení katalogizačních záznamů
do všech katalogů MěK,
- řazení prezenčních katalogů místních

knihoven (40 souborů),
- evidence na kartách pohybu fondu,
- objednávky a pravidelná evidence docházejících periodik, změny
v objednávkách,
- průběžná aktualizace fondu v MěK
Kojetín i v MK (v roce 2007 Polkovice,
Stříbrnice a Křenovice),
- opravy a údržba fondu, příprava poškozených knih k převazbě,
- pravidelná aktualizace správnosti
slovníků vždy po stažení sdílené katalogizace a aktualizaci souborného
katalogu.

10. Kojetínský zpravodaj a prezentace na www
Městské kulturní středisko Kojetín
vydávalo i v roce 2007 periodikum
- měsíčník Kojetínský zpravodaj
(11 čísel), v kterém byly uveřejňovány
veškeré společenské, kulturní a sportovní informace z našeho města a Mikroregionu Střední Haná.
Každý měsíc (11x) se scházela redakční rada pro vydávání KZ, která v roce
2007 pracovala ve složení - Ing. Jiří Šírek, PhDr. František Řezáč, Mgr. Olga
Odehnalová, Bc. Alena Jurmanová

a Hana Svačinová.
Distribuce KZ byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Grafickou úpravu
a tisk zajišťovala v roce 2007 firma Petr
Brázda Břeclav.
V prosinci 2007 byla smlouva s firmou
Petr Brázda Břeclav ukončena. MěKS
Kojetín zakoupilo grafický program,
v kterém bude zpracovávána grafická
úprava a sazba. Tisk bude zajišťovat
firma Jutty Group, s. r. o.
Veškerá činnost Městského kulturní-

ho střediska Kojetín je prezentována
na internetové adrese:

www.kojetin.cz/meks
Od ledna 2007 mají internetové stránky
MěKS nový vzhled a image. Návštěvníci zde najdou obsáhlé informace
o veškerém kulturním dění, z knihovny (nově on-line katalog) i informace
z VIC. Stránky jsou přehlednější a aktualizují se pravidelně každý týden.
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Kojetínský zpravodaj a prezentace na www
Návštěvnost internetových stránek
Městského kulturního střediska kojetín
měřena od 8. 7. 2007 do 31. 12. 2007
Celkový počet návštěvníků

Průměrná denní návštěva

Městská knihovna

22,28

422

2255

Průměrná denní návštěva
2,43

Celkový přehled akcí a návštěvnosti v roce 2007
Akce

Rok 2007
Počet akcí

Návštěvnost
10

1765

Akce pro děti

Pořady pro dospělé

5

610

Akce pro školy

7

2405

Plesy

2

640

2

2500

Divadelní přehlídka

Akce na náměstí

1/16

1930

Kojetínské hody

1/20

7000

1/5

1500

Kojetínské hudební léto
Festivaly

8

2800

Klubové večery

8

460

Výstavy

9

2000

Expozice muzea

2

270

4/102

2150

9

1130

Zájezdy

16

90

Akce Městské knihovny

Kurzy
Představení Hanácké scény

77

1810

Návštěvníci - čtenáři Městské knihovny

-

11495

Návštěvníci VIC

-

1000

298

41555

CELKEM

III. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Vedlejší hospodářská činnost MěKS
Kojetín plynula z krátkodobých a
dlouhodobých pronájmů budov – KD
Sokolovna, VIC Kojetín, muzeum
Husova ulice, KD Popůvky a KD
Kovalovice na společenské, prodejní
i soukromé akce.
Od 1. února 2007 byl Kulturní dům
v Popůvkách dán do výpůjčky SDH
Popůvky.
Prostředky získávala organizace
také z maloobchodního prodeje
(VIC), za kopírování písemných

Kojetín 7. ledna 2008		

materiálů, za inzertní a reklamní
služby.
Dlouhodobě uzavřené pronájmy:
- Jídelna v budově muzea v Husově
ulici - Technis Kojetín, s. r. o.
- Učebna autoškoly v KD Sokolovna
(Ing. Jiří Gardavský Kojetín)
- Obchod v KD Popůvky
(Miroslav Utinek, Lechotice)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(IQ opice, Dušan Drbal)

			

- Zkušebna v KD Kovalovice
(Skinned Alive, Ondřej Štěpánek)
- Trafika Tyršova ulice
(Miroslav Krchňák, Polkovice)
Krátkodobě uzavřené pronájmy:
KD Sokolovna - 51 - prodejní akce
KD Sokolovna - 3 - soukromé oslavy
KD Sokolovna - 5 - plesy
VIC Kojetín - 30 - soukromé oslavy
VIC Kojetín - 17 - prezentační akce
VIC Kojetín - 7 - školení
KD Kovalovice - 20 - soukromé oslavy
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