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I. ÚVOD
Pracovnice příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín vyvíjely a zabezpečovaly v plné
šíři i v roce 2008 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,
- postupové divadelní přehlídky, Kojetínských hodů a Kojetínského 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 a chod Městské knihovny.

Městské kulturní středisko je zřizovatelem pěti souborů zájmové umělecké činnosti a to:
- národopisného souboru Hanácká
beseda,
- amatérského divadelního souboru
Hanácká scéna,
- tvůrčí skupiny „Signál 64“, která
sdružuje zájemce o výtvarné a fotografické umění,
- country tanečního souboru Lucky
While,
- od září 2008 pěveckého souboru
Cantas.
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 2008 MěKS dobře spolupracovalo s místními školami a Městským
domem dětí a mládeže v Kojetíně.
Chod MěKS Kojetín zajišťovalo
v roce 2008 devět pracovníků:
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Alena Jurmanová - programově kulturní pracovník, pokladník,
3. Kateřina Krčmařová - ekonomka,
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 - informační pracovník,
9. Jarmila Látalová - správce VIC,
úklid.
V roce 2008 bylo uzavřeno 87 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce (výlep, muzeum,
požární asistence, lektoři, knihovnice,
práce na KZ, hudební a taneční vystoupení...).

II. HLAVNÍ ČINNOST
1. Zajišťování kulturních a společenských akcí
LEDEN 2008
4. ledna 2008
byl pro žáky Základní školy Svatopluka Čecha v Kojetíně uspořádán výchovný
koncert. Do Kojetína opět zavítala Abraka Muzika ze ZŠ 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: 120 účastníků

ÚNOR 2008
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: 420 účastníků
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Zajišťování kulturních a společenských akcí
BŘEZEN 2008
1. března 2008
uspořádalo MěKS Kojetín společně s country taneční skupinou Lucky While
v pořadí již druhý Country bál. Na plese zahrály opět dvě brněnské counry kapely
Starý fóry a Merylen. V programu nechyběla precizní taneční vystoupení domácí
country skupiny Lucky While. Ve třech vstupech - zacházení a práskání s bičem,
zacházení s lasem a žonglování s kolty, se představili Libor a Honza Krčmařovi
z Kojetína a Pepa Zahradník z Bezměrova. Všichni kluci sklidili neobyčejné uznání. Do Kojetína také zavítaly Báječný ženský z Majetína, které obohatily program
o taneční vystoupení, za které byly náležitě odměněny neutichajícím potleskem.
Prozradíme, že průměrná věková hranice těchto báječných dam je šedesát dva
roků (ať jim to tančí ještě hodně let!). V Kojetíně na country bále nechyběly ani
výtečné pravé kovbojské speciality, které stály za ochutnání. Účastníci bálu měli
také možnost zakoupit si kovbojské doplňky přímo na místě, ve vestibulu sokolovny.
Country bál v Kojetíně si opět buduje svou pozici mezi plesy a věhlas v okolí,
o čemž svědčí vzrůstající návštěvnost místních, ale hlavně i cizích hostů. V pořádání Country bálů chceme pokračovat a už se těšíme na ten třetí, který se bude
konat v sobotu 28. února 2009.
Návštěvnost: 320 účastníků
8. března 2008
se MěKS Kojetín poprvé zhostilo pořádání Dětského karnevalu. Dětem jsme
zvolili téma „S Večerníčkem za pohádkou“. Do krásně vyzdobené sokolovny přišlo na stovku masek, kterou přivítal samotný Večerníček na koloběžce. Všem
dětem rozdal obrázek se svou podobiznou a sladkost. O příjemně strávené chvíle, dětské hry a soutěže, písničky, rej masek, dětskou diskotéku se bravurně postarali členové Divadla Koráb z Brna. V programu nechyběla taneční vystoupení
skupiny Kvítko z Kojetína a Berušek z Křenovic. Dětský karneval se nám poprvé
vydařil na výbornou, o čemž svědčily spokojené tvářičky všech dětí a děkovné
e-maily.
Návštěvnost: 340 účastníků

21. března 2008
na první jarní den v Kojetíně připadlo konání třetího pokračování akce Res Publica. Jako obvykle byla pro náročné publikum přichystána jak Hip Hop stage,
tak i D’N‘B stage. Předně by stálo za to připomenout hlavní hosty večera, jimiž
se pro tento ročník stal Jay Diesel se svým koncertním projektem D. O. P., který
v únoru ’08 vydal své debutové album se spoustou zajímavých hostů i mimo ČR,
dále brněnsko-mikulovská parta Disgrafix a v neposlední řadě unikátní DJ´ské
trio Illuzionists s čerstvým singlem, který je na internetu volně ke stažení. Chcete-li se o této akci dozvědět něco víc, sledujte webové stránky www.respublicaindoorfest.wz.cz, kde najdete vše podstatné o chystaném čtvrtém pokračování,
informace o akci, vystupujících atd. Samozřejmostí jsou fotoreporty a dále je
možně zhlédnout oficiální, téměř 1/4hodinový, videoreport od Blending Effects.
Uvidíme se na festivalu volume 4.
Návštěvnost: 250 účastníků

29. března 2008
v sobotu jsme uspořádali 1. ročník s názvem Cvičme v rytme. Jednalo se o dopoledne plné pohybu určené pro všechny ženy a dívky, které rády cvičí a věnují
svůj volný čas sportu. Pod vedením zkušených cvičitelek - Marie Polákové, Romany Kalusové, Ivety Partschové a Hany Herzánové si účastnice řádně protáhly
svá těla ve čtyřech blocích - dance aerobik, tae bo, aerobik s bodystylingem a
power jóga. Akce pro ženy byla se vším všudy - ve vestibulu si mohly zakoupit
sportovní oblečení, navštívit kosmetický stánek nebo se občerstvit energetickými nápoji. 1. ročník se na poprvé vydařil a určitě přichystáme podobně laděné
odpoledne i na podzim.
Návštěvnost: 40 účastníků
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16. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2008
I. Úvod
Divadelní přehlídka v Kojetíně je
zaměřena na podporu a rozvoj amatérského divadla, které má v našem
regionu dlouholetou tradici a je určen
všem věkovým skupinám, včetně
dětí a mládeže.
Po roce 1989 po zrušení Okresního kulturního střediska v Přerově,
vyvstala potřeba pokračovat v přehlídkách amatérských divadelních
souborů. Proto Město Kojetín, prostřednictvím Městského kulturního
střediska v Kojetíně, přijalo nabídku

Okresního úřadu - referátu kultury
v Přerově stát se spolupořadatelem
divadelních přehlídek pro region
Haná.
1. ročník přehlídky, která se stala postupovou na národní přehlídku
Divadelní Třebíč se uskutečnil v roce
1992 za účasti čtyř divadelních souborů. Další ročníky probíhaly již bez
spoluúčasti Okresního úřadu Přerov.
A tak byla obnovena tradice konání
přehlídek ochotnických divadel v našem městě.

Přehlídka si v našem městě získala mnoho příznivců jak ze strany
soutěžních souborů tak ze strany diváků.
Postupně si kojetínská přehlídka
vybudovala tak zvučné jméno, že se
stala postupovou přehlídkou nejen
pro region Haná. Každým rokem se
kojetínské přehlídky účastní soubory
z krajů Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a dokonce i Středočeského
a Východočeského.

II. Vyhlášení a objasnění konání
16. ročník krajské divadelní
přehlídky Divadelní Kojetín 2008
byl řádně organizátory - Městským kulturním střediskem Kojetín
- vyhlášen v měsíci listopadu 2007
a tím byl Kojetín zařazen mezi 15
měst České republiky, které mají
tu čest pořádat divadelní přehlídku

s přímým postupem na Celostátní
přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla 2008 XVII. Divadelní Třebíč 2008 a II. Divadelní
Děčín.
Tuto přehlídku pořádá Národní informační a poradenské středisko pro
kulturu - ARTAMA Praha z pověření

Ministerstva kultury ve spolupráci
s městy Děčín a Třebíč.
Přehlídky se konaly od 7. do 11.
května 2008 v Třebíči a od 15. do
18. května 2008 v Děčíně.
Z obou částí této přehlídky byly
soubory nominovány a doporučeny
na Jiráskův Hronov 2008.

III. Termín konání
Termín konání 16. ročníku Divadelního Kojetína připadl na týden od
11. do 16. března 2008.
Během šesti dnů naše město na-

vštívilo 13 divadelních souborů, které celkem odehrály 15 představení.
Osm inscenací hodnotila odborná porota, která vybrala vítěze, který

byl nominován na Celostátní přehlídku hudebního a činoherního divadla
Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč
2008.

IV. 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 NIPOSARTAMA.
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 - Mgr. Petra Kohutová
z Karlových Varů.
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.

V. Žánrová pestrost přehlídky
Žánrově byla přehlídka velmi
rozmanitá a pestrá. V Kojetíně jsme
viděli převážně komedie i hořké s detektivní zápletkou, třeskutou frašku,
pohádkový příběh na klasické zpracování Erbenových balad pro děti a

mládež, napůl moritát o čtyřech dějstvích, antickou tragédii, hru o čase,
pomíjivosti, křehkosti vztahů a lásky,
hru ze současnosti a festival zakončila pekelná komediální pohádka pro
dospělé.

16. ročník Divadelního Kojetína
byl svou celkovou úrovní a kvalitou
souborů velmi úspěšný.
Kojetínské přehlídky se s pravidelností účastní soubory ze všech
krajů Moravy.
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16. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2008
VI. Program 16. ročníku Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2008
úterý 11. 3. 2008 - 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
Ořechovské divadlo
V. Peška a J. B. Moliére:
PAROHÁČI
třeskutá fraška (nesoutěžní)
středa 12. 3. 2008 - 8.15 a 10.00 hodin
Agentura Jana Olomouc
K. J. Erben: KYTICE
klasické zpracování balad pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ
a studenty gymnázia (nesoutěžní)
středa 12. 3. 2008 - 20.00 hodin
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
J. B. Moliére: ZDRAVÝ NEMOCNÝ
komedie (nesoutěžní)
čtvrtek 13. 3. 2008 - 8.15 a 10.00 hodin
Divadlo Andromeda Praha
JAK PRINCEZNA MÁŇA ZACHRÁNILA
MARTINA Z PEKLA
pohádka pro děti MŠ a žáky 1. - 4. tříd ZŠ (nesoutěžní)
čtvrtek 13. 3. 2008 - 17.00 hodin
Divadelní soubor Kulturního střediska Velká Bystřice
K. Lupinec, S. Štemberová:
ROZPAKY ZUBAŘE
SVATOPLUKA NOVÁKA
komedie (soutěžní)
čtvrtek 13. 3. 2008 - 20.00 hodin
Divadlo Brod Uherský Brod
L. Aškenazy:
TONKA ŠIBENICE ANEB PRAVDIVÝ PŘÍBĚH
ANTONIE PAŘÍZKOVÉ, LEHKÉ HOLKY
S DOBRÝM SRDCEM
komedie (soutěžní)

pátek 14. 3. 2008 - 16.00 hodin
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
na motivy filmu Někdo to rád horké:
HOLT NĚKDO TO RÁD HOT
komedie (soutěžní)
pátek 14. 3. 2008 - 20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž
E. E. Schmitt: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
hořká komedie s detektivní zápletkou (soutěžní)
sobota 15. 3. 2008 - 10.00 hodin
Divadlo Náměstí Osvoboditelů č. p. 14 LD SVČ Opava
Sofokles: ANTIGONA
drama (soutěžní)
sobota 15. 3. 2008 - 15.00 hodin
Divadlo Vysokozdvižného soumara Opava
J. Karen: HRA
autorská hra (soutěžní)
sobota 15. 3. 2008 - 20.00 hodin
Malá scéna Zlín
D. Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
hra o čase, pomíjivosti, křehkosti vztahů a lásky (soutěžní)
neděle 16. 3. 2008 - 10.00 hodin
Divadlo Bez střechy Vyškov
K. Thuróczy: SCHODY PRO KOČKU
hra ze současnosti (soutěžní - loňský vítěz)
neděle 16. 3. 2008 - 16.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Divadlo Dostavník Přerov
J. Koloděj:
JAK SE PEKLO ZADLUŽILO
A CO Z TOHO VŠECHNO BYLO
pekelná komedie (nesoutěžní)

VII. Shrnutí přehlídky
Divadelní Kojetín v úterý 11.
března 2008, ihned po slavnostním
zahájení, odstartovalo věhlasné
Ořechovské divadlo s třeskutou
fraškou Paroháči aneb Červené
kalhoty a podle všech očekávání
dostálo své pověsti. Všichni herci,
pod režijní taktovkou Vlastimila Peš-

ky, podali velmi slušné herecké výkony a přesně vystihli žánr „třeskutá
fraška“. Děj se točil kolem červených
kalhot konšele Doubka, záletné ženy
druhého konšele Borovánka, po
svatbě toužící Lucindy a šišlavého
ševce Kokrhele, který se z donucení
vydává za doktora. Fraška nepostrá-

dala míru dobrého vkusu a je hodna
označení kvalitního lidového divadla,
které skvěle reprezentuje již celá desetiletí scéna Ořechovského divadla.
Velmi pozitivní divácký ohlas sklidily
pestrobarevné kostýmy všech herců,
které celou scénu příjemně oživily,
stejně jako harmonický zpěv.
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16. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2008
Ve středu 12. března 2008 dopoledne měly kojetínské školy příležitost zhlédnout klasické zpracování
Erbenových balad ze sbírky Kytice,
podbarvených scénickou hudbou Miroslava Pokorného, v podání dvou
herců Jany Novákové a Lukáše Vyvlečky, kteří zdramatizovali balady
Mateřídouška, Holoubek, Polednice,
Štědrý den, Svatební košile a Vodník. Erbenova sbírka balad Kytice

z roku 1853 bývá bez nadsázky
označována za jedno z nejvýznamnějších děl české literatury. Erben se
při její tvorbě nechal inspirovat především lidovým folklórem a podněty
převzatými z lidové slovesnosti, které následně přebásnil.
Nejzajímavějším prvkem celého
představení byla scéna s příjemnou
síťovou výzdobou, se zajímavými
světelnými efekty a plátnem. Bohu-

žel k slabším prvkům celého představení patřil zpěv hlavních protagonistů.
Celkové ztvárnění hry zapůsobilo, jak na žáky základních škol, tak
i na studenty gymnázia, velmi dobře.
Sám nápad zavítat s tímto kusem
do divadelního Kojetína, všechny
nepochybně potěšil a inscenaci,
kterou zhlédli jistě zužitkují při svém
dalším studiu.

Ve středu večer zavítal do Kojetína tradiční účastník přehlídky Divadelní soubor Josef Kajetán Tyl
Brodek u Přerova, který tentokráte
přivezl komedii J. B. Moliéra Zdravý
nemocný. Moliére vytvořil tuto hru
v době, kdy již umíral na tuberkulózu. Ztratil dlouholetou družku Madeleine a taktéž místo u dvora, kde byl
v době panovníka Ludvíka XIV. velmi
oblíben jako ředitel divadelní společ-

nosti, která organizovala dvorní slavnosti. Drama z lékařského prostředí
bylo v té době velmi oblíbené. Moliére vytvořil postavu Argana - hypochondra, který tyranizuje svoji rodinu
přehnanou péčí o své zdraví, aniž
by si připouštěl, že se stává loutkou
v rukou lékařů, lékárníků a dalších
šarlatánů, kteří z jeho posedlosti
mají prosperující živnost. Představení hýřilo vtipem, výbornými herecký-

mi výkony, krásnou dobovou hudbou
i kostýmy a skvělými životními moudry, jež vybízela k pozastavení.
Na závěr představení se mohli
sami diváci zamyslet nad tím, zda
se i oni nestávají hypochondry, stejně jako hlavní představitel, kterému
se celou dobu smáli. Hru, která se
odehrává ve 13. století, herci doplnili
o skvělou dobovou mluvu, jež všechny ještě více vtáhla do děje.

Ve čtvrtek 13. března 2008 dopoledne přijelo Divadélko Andromeda
z Prahy zahrát našim nejmenším
dětem pohádku plnou písniček a legrace s názvem Jak princezna Máňa
zachránila Martina z pekla. Děti se
opravdu od začátku až do konce ne-

nudily a s herci nadšeně spolupracovaly.
Energická princezna Máňa všem
pekelníkům ukázala, zač je toho loket, a stala se tak pro nejmenší hrdinkou. Jednoduchá, ale při tom nápaditá kompozice scény malé diváky

vtáhla do děje a umožnila jim prožít
všechna dobrodružství společně
s herci.
Důkazem velkého úspěchu byl
upřímný a nefalšovaný dětský smích,
který pro každého divadelníka znamená to nejlepší ocenění.
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16. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2008
Od odpolední 17. hodiny se
v Kojetíně začalo soutěžit. Prvním
soutěžním divadelním představením
byla komedie Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka současných autorů
Kazimíra Lupince a Sonii Štemberové, která slaví úspěch po celé republice. Do Kojetína ji přivezli členové
Divadelního souboru Kulturního
střediska Velká Bystřice. Po úvod-

ním příslibu nejmladší protagonistky,
že si kvůli nedostatku herců na role
pacientů zahrají i diváci v sále, projela publikem vlna vzrušení a obav
z neznámého. Přitom se nemuseli ničeho obávat, vždyť šlo jenom
o návštěvu dentisty. Spolupráce s diváky pokračovala v celém průběhu
hry, v určitých místech si sami mohli
odhlasovat, například zda se zuba-

ři Svatopluku bude zdát o zážitcích
z dětského tábora či o zubní olympiádě.
Publikum
vždy
odhlasovalo
tu zákeřnější variantu. Herci si udrželi pozornost diváků až do konce
hry a v mnohých případech se jim
podařilo všechny upřímně rozesmát.
Odborná porota udělila diplom za roli
Sestry Jany Marii Pecůchové.

Večer se na kojetínských prknech
začal odehrávat skutečný příběh pověstné pražské prostitutky Antonie
Pařízkové, zvané Tonka Šibenice.
Napůl moritát o čtyřech dějstvích
nám představili herci Divadla Brod
z Uherského Brodu.

Příběh nás zavedl na začátek 20.
století do jednoho z dobových pražských nevěstinců.
Během dvouhodinového představení mohli diváci zhlédnout drama o ženě, která byla známá tím,
že navštěvovala odsouzené k smrti,

aby jim poslední noc před popravou
nabídla duševní i fyzickou útěchu. Inscenace byla obohacena o písničky
dokreslující danou dobu.
Oceněna byla Petra Beníčková
za roli Antonie Pařízkové a Lenka
Sasínová za roli Blaženy Peterkové.

Páteční čtvrtá hodina odpolední
14. března 2008 připadla na domácí soubor Hanácká scéna. Koječáci nám předvedli svou - na domácí
půdě již známou - divadelní komedii
Holt někdo to rád hot. Zhruba hodinová hra zavedla diváky do Ameriky

v období hluboké hospodářské krize
a s ní související tvrdé prohibice.
Děj se nesl v duchu známého filmu
Někdo to rád horké, jehož motivy je
komedie inspirována. Nechyběly dobové kostýmy a perličkou byly dobré
nápady, jimiž bylo představení pro-

špikováno. Představení domácího
souboru bylo důstojným divadelním
počinem, jenž úspěšně reprezentoval hostující město divadelní přehlídky. Za scénografii této inscenace
byl udělen diplom Radimu Korábovi
a Nikole Švédové.
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Divadelní Kojetín 2008
Na páteční večer nalákal diváky
Divadelní spolek z Kroměříže, který do Kojetína přivezl hořkou komedii
s detektivní zápletkou současného
francouzského autora Erica Emmanuela Schmitta Manželské vraždění.
Schmitt se zaměřil na jediný a podstatný rozměr vztahu: na život páru.
Na život muže a ženy. Klade si otázky,
zda mohou ti dva spolu vůbec trvale
žít? Pár na jevišti, Líza a Gilles, spolu
žijí 15 let. Aspoň tak to tvrdila jenom

ona, protože Gilles ztratil paměť. Vrátil
se do jejich údajně společného bytu
a Líza se jej snažila uvést zpátky do
jejich života. Napětí nastoupilo ihned
od začátku hry, kdy se diváci ocitli
v nejistotě, zda Líza nezkresluje soužití se svým manželem a zda nezatajuje pravou podstatu událostí. Jestli
pouze nezneužívá jeho ztráty paměti
k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila
a aby vybudovala jejich nový život na
falešných základech. Gill a Líza nám

dovolili ze zajímavého úhlu nahlédnout nejen do svého pokoje, ale s jejich pomocí jsme reflektivně pootevřeli
i dveře vlastního partnerského vztahu.
Odborná porota nominovala tuto
inscenaci na celostátní přehlídku Divadelní Děčín/Třebíč a oba hlavní protagonisté Jana Štěpánová a Jiří Kašík
získali diplom za herecké výkony. Dokonce Jana Štěpánová byla za svou
roli ohodnocena jako nejlepší herečka
celého festivalu.

V sobotu dopoledne 15. března
2008 nám předvedl náhodně sesbíraný opavský soubor s netypickým názvem Náměstí osvoboditelů č. p. 14
Loutkového divadla SVČ (Středisko
volného času) Opava zajímavé zpracování Sofoklovy tragédie Antigona. Diváky hned od začátku upoutala
jednoduchá, ale zajímavě provedená

scéna, tvořená několika anonymními
postavami, které se před očima publika v průběhu inscenace proměnily
v náhrobky hlavních hrdinů. K úspěchu
tohoto zpracování starořecké tragédie
přispělo i moderní pojetí s doprovodem
španělských rytmů, které umocnily
dramatičnost. Tato inscenace byla zajímavým zážitkem nejen pro diváky, ale

i pro samotný, velmi mladičký, soubor.
Antigona byla jejich prvotním počinem
a po jejím uvedení se měl soubor nenápadně rozpustit, což by byla pro amatérskou scénu škoda. Po úspěšném
provedení se členové souboru rozhodli
v divadelní práci pokračovat.
Odborná porota udělila diplom Tereze Lexové za roli Teiresia.

Slunečné sobotní odpoledne přivítalo
opavský soubor mladých talentů Divadlo
Vysokozdvižného soumara Opava.
Mladí divadelní nadšenci nám předvedli druhou autorskou hru Jiřího Karena
s prozaickým názvem Hra. Divadelní Kojetín si opět vybrali jako místo premiéry
své inscenace a zopakovali tak malou

tradici. Na loňském festivalu uvedli jejich
debutové představení s názvem Rys
ostřeviděný. Zhruba hodinové představení zavedlo nepříliš početné publikum
do zpočátku nepochybného děje, vtáhli
ho do jejich hry, v které chtěli upozornit
na nebezpečí počítačových her, které ovládají mysl i životy lidí. Mladí muži

překvapili svými myšlenkovými pochody,
svou originalitou, která hraničila místy až
s nonsensem a zajímavě tak obohatili
program letošního festivalu. Herci Divadla
Vysokozdvižného soumara svým stylem
rozhodně nenudí. Pobavili i odbornou porotu, která udělila diplom Jiřímu Karenovi
za autorství předlohy inscenace Hra.
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Divadelní Kojetín 2008
Sobotní večer patřil jednomu
z nejobávanějších konkurentů pro
ostatní soutěžící soubory Malé
scéně Zlín.
Soubor do Kojetína přihlásil hru
o čase, pomíjivosti, křehkosti vztahů a lásky autora Dodo Gombára
Mezi nebem a ženou. Pod režijním
vedením samotného autora poskytli
Zlínští téměř plnému sálu zajímavý

umělecký zážitek.
Děj inscenace - dvanáct obrazů, rozdělených do dvanácti měsíců a dvanácti setkání, v různých
obměnách zobrazuje věčné téma,
věčný boj, věčné nalézaní muže
a ženy od narození až po smrt.
Atmosféru inscenace perfektně
doladil živý hudební doprovod kytaristy Jana Podhorného, který byl oce-

něn diplomem za scénickou hudbu
a její interpretaci. Soubor ukázal,
že i amatérské divadlo se dá směle
měřit s profesionální konkurencí.
Odborná porota ohodnotila inscenaci jako třetí nejlepší a doporučila ji na 2. místě na Divadelní
Děčín/Třebíč.
Porotu také zaujal herecký výkon Marty Bačíkové.

Jako poslední soutěžní soubor
se v neděli 16. března 2008 ráno
představil loňský vítěz Divadlo Bez
střechy Vyškov s hrou ze současnosti maďarské autorky Katalin Thurószy Schody pro kočku.
V komorním prostředí, kdy na
samotné scéně jsou usazeni diváci,
se začal odvíjet silný příběh složi-

tých lidských osudů. Tentokráte šlo
o náhodné setkání a zpověď dvou
žen, barmanky Žofky a bývalé herečky Gity, které milovaly jednoho
muže.
Vyškovský soubor letos opět nezklamal a zanechal v divácích silný
emocionální zážitek.
Divadlo Bez střechy Vyškov zís-

kalo 2. místo a odborná porota ho
doporučila na 1. místě na Divadelní
Děčín/Třebíč.
Diplom za herecké výkony získaly obě protagonistky Adriana
Roučková a Tereza Suchomelová
a odbornou porotu zaujala inscenace i po režijní stránce a udělila diplom Tomáši Dorazilovi ml.

V odpoledních hodinách byl 16.
ročník Divadelního Kojetína 2008
slavnostně ukončen vyhlášením výsledků a vítěze.
Ihned po vyhlášení vystoupil poslední účastník Divadelního Kojetína

2008 - Divadlo Dostavník Přerov,
které si pro divadelní sezónu roku
2008 připravilo pohádku Jaroslava
Koloděje s hudbou přerovského rockera Ivana Němečka Jak se peklo
zadlužilo a co z toho všechno bylo.

Režie se ujala Vlasta Hartlová, členka Moravského divadla Olomouc.
Přerovští pekelní obyvatelé objasnili
všem diváků jak je to doopravdy se
známým příslovím „Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe!“.
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Divadelní Kojetín 2008
VII. Závěrečné vyhodnocení a vítěz přehlídky
Na nedělním závěrečném slavnostním vyhlášení bylo odbornou
porotou uděleno celkem 13 individuálních ocenění za herecké výkony,
za scénografii, za autorství předlohy, za scénickou hudbu a její interpretaci, za režii a poprvé v historii
kojetínského festivalu byla udělena
cena za nejlepší herecký výkon přehlídky.

Vítězem 16. ročníku Přehlídky
amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2008 se stal Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci hry Erica Emmanuela Schmitta
Manželské vraždění.
Na návrh odborné poroty byl Divadelní spolek Kroměříž nominován
na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla

Festivalový
týdenní
program nalákal spoustu diváků ať
z našeho města, okolí, ale i ze vzdálených míst. Místní sokolovna se na
týden stala místem setkávání ochot-

nických divadelníků, kteří si zde
navzájem vyměnili své zkušenosti
a pochlubili se svým novým jevištním zdarem. Za 16. ročníků se naučili také místní kojetínští chodit na

Co se týče propagace Divadelního Kojetína byla, dle našeho
názoru, dostačující - transparen-

ty, plakáty, letáky do domácností, tradiční festivalové skládačky,
zveřejnění na www, informace

Poděkování patří především
všem zúčastněným divadelním
souborům, bez kterých by se přehlídka v Kojetíně nekonala, všem
věrným divákům - milovníkům
amatérského divadla, odborné
porotě, kteří to letos měli opravdu náročné, Městu Kojetín a Mi-

IX. Návštěvnost

X. Propagace

XI. Poděkování

nisterstvu kultury ČR za finanční
podporu, všem sponzorům přehlídky, studentům - moderátorům
z kojetínského gymnázia a studentům - redaktorům Divadelního
Koječáka, Městské policii Kojetín
a všem příznivcům divadelní přehlídky v Kojetíně, kteří přispěli ke

Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč.
2. místo a doporučení na 1. místě na celostátní přehlídku získalo
Divadlo Bez střechy Vyškov při o. s.
Thalia a MKS Vyškov za inscenaci
hry Katalin Thuróczy Schody pro
kočku a 3. místo a doporučení na
2. místě Malá scéna Zlín za inscenaci hry Dodo Gombára Mezi nebem a ženou.

amatérské divadlo. Divadelní festival
berou už tak automaticky, že večerní
představení jsou téměř vyprodaná.
Celkem festival navštívilo cca
2.000 návštěvníků.

v tisku a v rádiích. Ve spolupráci
s místními studenty vyšla i tři čísla
Divadelního Koječáka.

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.

XII. Finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Materiál

112.000,00 CELKOVÉ VÝNOSY

112.000,00

8.000,00 Vstupné

66.000,00

Služby

70.000,00 Dotace z Ministerstva kultury

15.000,00

Mzdy - dohody

34.000,00 Rozpočet MěKS - příspěvek

31.000,00

16. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2008 dostál své kvality
a naplnil tak své poslání divadelního

XIII. Závěr

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 se do něj rády
vrací soubory z ročníků minulých.
Nechť tedy Kojetín zůstává
dále městem divadla!
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Zajišťování kulturních a společenských akcí
DUBEN 2008
4. dubna 2008
vyprodal kojetínskou sokolovnu Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice
s komedií Rozpalme to, má panenko! Komedii, statečné křenovské ženy,
dívky a jeden muž, nastudovali na motivy filmu „Hoří, má panenko“ v režii dvou
studentů kojetínského gymnázia, členů divadelního souboru Hanácká scéna
při MěKS Kojetín Hany Hásové a Jakuba Šírka. Světla a zvuk obstaral šikovný
a nadějný Zdeněk Novák z Kojetína. V rolích se objevili: Emílie Vránová, Martina
Večerková, Hana Buchtová, Jana Hrušáková, Alena Nováková, Alena Navrátilová,
Ivona Večerková, Ilona Pospíšilová, Martin Večerka, Kamila Pospíšilová, Alice
Vránová, Veronika Pospíšilová a Magda Pospíšilová. Děj nás zavedl na pravý
nefalšovaný hasičský bál, na kterém členové požárního sboru chtěli vybrat
královnu krásy, která by slavnostně předala dar bývalému předsedovi, který
oslaví šestaosmdesát let. Vyskytnou se problémy a groteskní situace nejen při
výběru dívek do volby krásy, ale i při organizaci samotného plesu, především
s tombolou. Návštěvnost: 300 účastníků
10. dubna 2008
přijely do sálu Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně vizážistky a kosmetické poradkyně z Olomouce, které všechny přítomné dívky a ženy nalíčily,
doporučily, jak se zregenerovat po zimě a jak na jaro a léto obměnit svou péči
o pleť a líčení… Samozřejmě také rády poradily s výběrem vůně, představily
novou kolekci líčení, novinku pro muže Oriflame for Men a novou dětskou kosmetiku OK. Všechny přítomné dámy na tzv. Odpoledni pro ženy s kosmetikou
Oriflame mohly poznat a vyzkoušet si kompletní nabídku výrobků této značky.
Návštěvnost: 20 účastníků
13. dubna 2008
slunečné nedělní odpoledne lákalo k procházce, kterou si někteří rodiče s dětmi zpestřili pohádkou v místní sokolovně, kterou jsme uspořádali v rámci cyklu
víkendové pohádky pro děti. O pohádku se tentokráte postarali členové, nám
známého, Divadla Malá scéna Zlín, kteří dětem zahráli pohádkový příběh O pejskovi a kočičce trochu jinak. Příběhy pejska a kočičky od Josefa Čapka patří
k základním dílům české literatury pro děti. Ve čtyřech příbězích se děti dozvěděly - Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Jak pekli dort, Jak spravovali pejskovy
roztrhané kalhoty a Jak našli pohozenou panenku. Pohádka se v Kojetíně všem
moc líbila a už se těší na další.
Návštěvnost: 100 účastníků
24. dubna 2008
zavítali do Kojetína členové divadla Mladá scéna Ústí nad Labem, aby pro místní
děti mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol zahráli pohádku plnou
písniček Kocour v botách. Děti zhlédly příběh chudého mládence Jana, který
se živil pletením košíků a který dostal příležitost přivydělat si nějaké peníze v pekárně. Po roční službě si však vysloužil pouze boty. Velké zklamání mu vynahradil jeho kocourek Macek, který díky těmto botám získal lidskou podobu a svým
důvtipem mu zajistil nejen bohaté panství, ale zejména srdce krásné princezny.
Návštěvnost: 230 účastníků

KVĚTEN 2008
11. května 2008
jsme opět pozvali všechny děti na víkendovou pohádku do Sokolovny Kojetín.
Přijelo divadlo pro děti Řád Červených Nosů z Blatnice pod Sv. Antonínkem s pohádkou Jak Kašpárek Honzovi k princezně pomohl. Krásné slunečné počasí
asi více lákalo k procházce nebo k výletu, protože bohužel do sokolovny zamířilo
dětí poskrovnu. Děti, které přišly, viděly písničkovou pohádku o líném Honzovi,
který se zamiloval do princezny. Jeho kamarád Kašpárek spunktoval únos princezny strašlivým drakem, jenže drak nebyl vůbec tak strašlivý jak vypadalo a tak
se všechno ještě více zamotalo…
Návštěvnost: 40 účastníků
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14. května 2008
se v místní sokolovně konal tradiční Koncert žáků a učitelů Základní umělecké
školy Kojetín.
Návštěvnost: 320 účastníků
21. května 2008
se v našem městě představil vítěz 1. ročníku přehlídky ochotnických divadelních
souborů Ludmily Cápkové Kroměříž 2008 a nám známý, pravidelný účastník
naší kojetínské přehlídky - Divadlo Malá scéna Zlín s úsměvnou komedií SIC!
Jednalo se o moderní hru s jazykem, hru se slovy, hru jako způsob existence, hru
jako možnost, hru o životě tří spolubydlících v režii Petra Nýdrleho. Herci nám
v úsměvné komedii zprostředkovaně odhalili životy tří postav žijících v jednom
newyorském činžáku - Babety, neúspěšné literátky, neustále si půjčující peníze,
skladatele lunaparkové znělky Thea a Franka, toužícího prorazit jako licitátor na
aukcích. Všichni tři si jako způsob existence zvolili jakousi virtuální hru, v níž žijí
své životy i vzájemné vztahy a kterou, dalo by se říci, povyšují nad skutečnou
realitu.
Návštěvnost: 250 účastníků
30. května 2008
byl v sále Vzdělávacího a informačního centra uspořádán Vzpomínkový pořad
spojený s vernisáží výstavy obrazů, sochařských děl a keramiky. V Kojetíně jsme tak uctili památku a vzpomněli 110 let od narození a 40 let od úmrtí
akademického malíře Jana Sázela, 110 let od narození hudebního skladatele
a pedagoga Gustava Voždy, 110 let od narození spisovatele a překladatele Františka Nevrly, 100 let od narození akademického sochaře Stanislava Hlobila st.,
100 let od narození spisovatele Bohumíra Štégera, 85 let od narození akademického sochaře Zdeňka Krybuse, 85 let od narození malířky a keramičky Olgy
Babrajové, 80 let od úmrtí vlasteneckého kněze P. Jana Ryndy, 75 let od narození akademického sochaře Stanislava Hlobila ml. V dopoledních hodinách
byly položeny květiny na hroby rodáků, kteří jsou pochováni na místním hřbitově.
V 17 hodin v takzvaném vzpomínkovém pořadu jsme si připomněli všech devět
významných kojetínských rodáků. Pořadem provázela Hana Svačinová a všechny významné kojetínské rodáky představil František Řezáč. O hudební složku
pořadu se postaralo kvarteto LaLabium Základní umělecké školy Kojetín ve složení Rita Ryndová, Monika Psotková, Eva Mizerová a Karel Odehnal. Při vzpomínce na Františka Nevrlu, jediného českého překladatele celého díla Williama
Shakespeareho (záznam i v Guinessově knize rekordů), zazněly ukázky sonetů
v podání Hany Divilové. V rámci pořadu se konal i křest CD s názvem "Putování
Hanou za pověstmi Bohumíra Štégera", které zpracovali studenti místního gymnázia Jan Palička a Tomáš Šestořád. Kmotry CD se stali místostarosta města
Kojetín Jiří Šírek, Hana Svačinová a František Řezáč. Po slavnostním křtu nám
mladí tvůrci svůj projekt představili a prezentovali. Hezkou tečku za vzpomínáním udělali členové Hanácké besedy Kojetín, kteří zatancovali pásmo tanců
s názvem "Hanácká beseda" právě od hudebního skladatele Gustava Voždy. Na
závěr celého odpoledne předal místostarosta města Kojetín Jiří Šírek pamětní
listy zúčastněným rodinným zástupcům vzpomínaných rodáků a zahájil výstavu
obrazů, sochařských děl a keramiky od pěti zmíněných autorů, která byla nainstalována v přízemní galerii VIC a byla otevřena až do 31. srpna 2008.
Návštěvnost: 100 účastníků

ČERVEN 2008
6. června 2008
mezi tradiční červnové akce patří Den otevřených dveří Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí v Kojetíně. Letos měli návštěvníci
možnost navštívit výstavu obrazů, sochařských děl a keramiky významných kojetínských rodáků - akademického malíře Jana Sázela, akademických sochařů
Stanislava Hlobila staršího a Stanislava Hlobila mladšího, akademického sochaře Zdeňka Krybuse a malířky a keramičky Olgy Babrajové. Židovskou kulturu si
všichni mohli připomenout v Židovském koutku a neméně zajímavá byla i expozice muzea s názvem „Nové přírůstky v kojetínském depozitáři“.
Návštěvnost: 150 účastníků
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6. června 2008
Den otevřených dveří Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí v Kojetíně bývá spojený s odpoledním bohatým programem pro děti na
nádvoří s názvem Vítání léta. Páteční odpoledne patřilo dětem, s kterými jsme
společně již potřetí v Kojetíně přivítali léto. Pro děti byl tradičně připraven bohatý
program složený převážně z tanečních vystoupení místních kroužků a spolků,
ale přichystány byly i hry a soutěže, které si pro děti připravila naše kamarádka
Monča Nováková. Děti si mohly také namalovat nějaký obrázek nebo si vyrobit
masku, měly k dispozici barvy na sklo, křídy, fixy nebo pastelky. Na závěr se
mohly děti vydovádět na dětské diskotéce. Páteční akci nám odstartoval Dětský žesťový sextet Základní umělecké školy Kojetín. S ukázkou tradičního umění naší staré Hané se v krásných hanáckých krojích předvedly děti zájmového
kroužku Sluníčko z Kojetína pod vedením Hany Dvouleté a Kateřiny Krčmařové. Zatančily nám taneční pásmo s názvem „Koně“ za doprovodu dětské kapely
Šikulka ze Stříbrnic pod vedením Anny Matějčkové. Přišli mezi nás princezny
a princové z Mateřské školy Kojetín, kteří své taneční vystoupení nacvičili se svými učitelkami Alicí Šverdíkovou a Marií Vymětalovou. Velkým potleskem jsme přivítali mladší i starší mažoretky Sokola Kojetín pod vedením manželů Štecových,
které nám předvedly své dokonalé krokové variace. V programu se předvedli
rodiče se svými dětmi, kteří své vystoupení natrénovali v rámci svých cvičebních
hodin v Sokole Kojetín, kde pracují pod vedením Ivany Stavinohové. Dva kovbojové Honza Krčmař z Kojetína a Pepa Zahradník z Bezměrova nám předvedli jak
správně zacházet s lasem a kolty, které měli proklatě nízko. Zasportovali jsme
si společně s děvčaty ze Sokola Kojetín, která nám předvedla své gymnastické sestavy pod vedením Zuzky Šubíkové. Tance ve stylu country a moderního
line dancingu nám předvedla taneční skupina Lucky While z Kojetína. Program
nám zakončila ohromná bubnová show v podání Základní umělecké školy Kojetín. Velké poděkování patří všem dětem a jejim vedoucím ze souborů, spolků
a kroužků, kteří se nám na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně představili, Monči Novákové za přípravu a realizaci her a soutěží, Zdendovi
Novákovi za ozvučení akce, Honzovi Kramářovi a Kubovi Šírkovi za moderování
akce, pracovnicím MěKS, které akci uspořádaly a všem, kteří se na akci podíleli
a hlavně se jí zúčastnili.
Návštěvnost: 200 účastníků
28. června 2008
poslední červnovou sobotu proběhl v kojetínské Sokolovně čtvrtý ročník hiphop a D´n´B indoor festivalu Res Publica. Kdo byl, mohl po dvou letech opět
živě slyšet transatlantické duo rapperů The Regime (USA/UK), které i před poloprázdným sálem předvedlo skvělou show. Při jejich koncertu zazněly skladby jak
z nového EP We are back, tak i z jejich předchozích sólových projektů. Publiku
se dále představil El Nino, kterému právě v těchto letních měsících vyjde sólo
album Anticrist. Při jeho koncertu mu sekundovali jeho parťáci z Disgrafix, Allezio
a DJ Chocolatic. Dále byla v pořadí lokální crew z Olomouce neboli Druhej svět,
exhibice ve streetdance a beatboxu a jako party DJ´s hrál Maztah, Chocolatic
a Tuco (UK). Paralelní D´n´B & Elektro stage nabídla nejen domácího DJ´e Funsmakera a Torina, ale hráli i DJ´s Ramires, Berthold, Hardener a Karla Brojlera
zastoupil DJ Bek.
Návštěvnost: 120 účastníků

ČERVENEC 2008
19. července 2008
se konal opět s naším partnerstvím 2. ročník R. K. Božkov - Festu 2008. Jedná se o hudební festival nadějných a mnohdy už i slavných kapel pro všechny
tělem či duchem mladé lidi, kteří se rádi baví. Festival se konal v přírodním areálu Střelnice, kde jsou pro pořádání podobných akcí takřka ideální podmínky.
Pro návštěvníky byl připraven dostatek stánků s občerstvením i nápoji, místa
k sezení i krytá místa ve velkokapacitním stanu. Line-Up hlavní scény festiválku
letos tvořilo 11 hudebních skupin z celé ČR, které byly ve své kvalitě a popularitě
velice vyrovnané a především na vysoké úrovni. Můžeme jmenovat: Post-It, Imodium, Lety Mimo, The.Switch, Luca Brasi, Dark Gamballe, Bethrayer, IQ Opice,
Veselá Zhouba, La Mancha, SOAD Revival Přerov. Ve večerním provozu bylo
i menší pódium - tzv. hudební altánek, který nabídl vystoupení a ukázky také jiných žánrů a stylů.
Návštěvnost: 650 účastníků
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Kojetínské hody 2008 a Kojetínské hudební léto 2008
I. Úvod
Kojetínské hody jsou významnou
kulturně společenskou akcí. Kromě
hlavního záměru - návratu k lidovým
tradicím - jsou doplněny dalšími kulturními, společenskými a sportovními
aktivitami. Po celé tři dny jsou široké
veřejnosti nabízeny kulturní pořady.
Obnovování a uchovávání kulturních tradic v regionu je hlavní myšlenkou konání slavností v našem městě.
Prostřednictvím národnostních souborů chceme poukázat na krásu hanáckého kroje, hanáckých tanců, zvyků
a obyčejů a seznámit s nimi co nejširší
veřejnost našeho regionu. Při Městském kulturním středisku pracuje národopisný soubor Hanácká beseda,
jehož počátky činnosti se datují do období před 2. světovou válkou. Ve spolupráci se členy souboru a za podpory vedení města se zrodila myšlenka
uspořádat Kojetínské hody, tak jak je
slavili naši předkové - s Jízdou králů
a předáváním starého hodového práva.
Poprvé se obnovené Kojetínské hody konaly v srpnu 1999, když
nepočítáme pokusy o obnovení tradice pořádání Kojetínských hodů
v roce 1992 (program na stadionu)
a 1993 (program v sále Sokolovny
Kojetín za účasti německého souboru
z města Lehrte poblíž Hannoveru).
Tento svátek souvisí se zasvěcením
farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který připadá na 15. srpna.

Hody se tedy slaví nejbližší neděli
k tomuto datu. V roce 2008 byly uspořádány Kojetínské hody již podesáté.
Jedná se o třídenní akci s tradičně pestrým programem, kdy si
přijde na své každá věková skupina (dětská diskotéka, setkání harmonikářů, Turnaj Střední Moravy
ve volejbale, hasičské závody, výstavy...).
V našem městě chceme přiblížit
široké veřejnosti, zejména pak mladé generaci, způsob života a zábavy
našich předků, rozvíjet jejich zájem
o práci v národopisných souborech,
rozšiřovat jejich vědomosti a znalosti
o kraji, ve kterém žijí.
Celá akce je koncipována jako určitý
průřez od zábavy lidové až po současnost. V hlavním nedělním programu je
dopoledne vyhrazeno lidovým tradicím
a obyčejům (Ječmínkova jízda králů,
krojovaný průvod městem, předávání
starého hanáckého hodového práva)
a přehlídce národopisných souborů
(hanáckých, slováckých, valašských)
za doprovodu dechových a cimbálových kapel. Každoročně se Kojetínských hodů účastní jak národopisné
soubory dětské tak i dospělé z olomouckého, zlínského a moravskoslezského kraje - domácí Hanácká beseda
a Sluníčko, Hatě Tovačov, Kosíř Kostelec n. H., Hanák Troubky, Ječmínek
Chropyně, Omladina Martinice, Pantlék Němčice n. H., Hlahol Mysločovice

a další. Na hodech zahrály dechové
kapely Kojecká Hanačka, Záhoranka
z Pavlovic, Věrovanka a cimbálové
muziky Rozmarýn, Dubina, Primáš
a Kapka.
Od roku 2006 pro obměnu
a obohacení folklórního programu byly přizvány jiné soubory
než hanácké - Trnka Jeseník, Vrtek Opava a zahraniční soubory
z Polska a Ruska. Letošní program
opět obohatili zahraniční tanečníci,
tentokrát ze Slovenska a Portugalska.
Součástí hodů je i lidový jarmark
s ukázkou lidových řemesel apod.
		
Odpolední program bývá
pravidelně hvězdně obsazen. Na Kojetínských hodech již koncertovali
Těžkej Pokondr (2000), Věra Špinarová (2001), Petr Muk (2002), Vladimír
Hron (2003), Jakub Smolík (2004),
Ready Kirken (2004), Anna K. s kapelou (2005), Dark Gamballe (2005),
Peha (2006), loni Iva Frühlingová a na
letošním jubilejním desátém ročníku
vystoupila velká populární osobnost
československé popmusic Meky Žbirka.
Na Kojetínské hody navazuje slavnost hudby – Kojetínské hudební léto.
Program hudebního léta je sestavován
tak, aby se zde v průběhu celého týdne prezentovaly různé hudební žánry od hudby dechové až po rock a to
v podání především souborů a kapel
z našeho regionu.

II. Termín konání
Termín konání jubilejního 10. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend 15. - 17. srpna 2008.
V týdnu od 18. do 22. srpna 2008

tradičně navázalo Kojetínské hudební
léto.
Kojetínské hody i Kojetínské
hudební léto každým rokem pořá-

dá Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín, letos i za
finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje.

III. Program

KOJETÍNSKÉ HODY 2008
PÁTEK 15. SRPNA 2008

SOBOTA 16. SRPNA 2008

Galerie VIC Kojetín - 9.00 -17.00 hodin

Areál sokolské zahrady Kojetín - 9.00 hodin

Výstava kojetínských rodáků
Obrazy - sochy - keramika

Expozice muzea - Nové přírůstky
Zahrádka U komína Bowling City Kojetín - 14.00 hodin

Dětská diskotéka (Možná přijde i kouzelník...)
Zahrádka U Pedyho Kojetín - 20.00 hodin

Taneční večer s živou hudbou

Stadion Slavoje Kojetín - 20.00 hodin

Taneční večer s živou hudbou

31. ročník Turnaje Střední Moravy ve volejbale
Areál sokolské zahrady Kojetín - 20.00 hodin

Hodová zábava se skupinou TRIO JIMI

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín - 9.00 hodin

Závody mladých hasičů „O hodový koláč“
Galerie VIC Kojetín - 9.00 -17.00 hodin

Výstava kojetínských rodáků
Obrazy - sochy - keramika

Expozice muzea - Nové přírůstky
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SOBOTA 16. SRPNA 2008
Židovský hřbitov - 9.00 - 18.00 hodin

HLAVNÍ NEDĚLNÍ PROGRAM
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Sál Sokolovny Kojetín - 14.00 hodin

Krojovaný průvod + Ječmínkova jízda králů

Prohlídky Židovského hřbitova
VIII. setkání harmonikářů z celé Moravy

9.00 hodin
9.30 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín - 18.00 hodin

Předání hodového práva

Předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

PŘEHLÍDKA NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
Sluníčko MěDDM Kojetín,
Lidová kapela Šikulka Stříbrnice
Pantlék Němčice n. H., Hlahol Mysločovice
Hanák Troubky, Hatě Tovačov
Ječmínek Chropyně
Lucky While Kojetín (chodská polka)
Hanácká beseda MěKS Kojetín + Věrovanka
Kopaničár Starý Hrozenkov (slovenské tance)
Portugalsko (zahraniční host)

Mše svatá

NEDĚLE 17. SRPNA 2008
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín - 9.00 hodin

Mše svatá

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín - 17.00 hodin

Společná modlitba Mariánských nešpor
Masarykovo náměstí - po celý den

Lidový jarmark
Skákací hrad, skluzavka, trampolíny...
Autovláček
Park - Masarykovo náměstí - 14.00 hodin

Dětské hry a soutěže

Židovský hřbitov - 9.00 - 18.00 hodin

Prohlídky Židovského hřbitova
Galerie VIC Kojetín - 9.00 -17.00 hodin

Výstava kojetínských rodáků
Obrazy - sochy - keramika

Expozice muzea - Nové přírůstky
Obřadní síň MěÚ Kojetín - 12.00 hodin

Setkání rodáků ročníku 1933
Nádvoří VIC Kojetín - 14.00 hodin

Cimbálová muzika Kapka Polešovice

od 10.00 hodin

13.00 hodin

Dechová hudba Věrovanka (koncert)
14.00 - 15.30 hodin

Mažoretky Kojetín (průvod + vystoupení)
Country skupina Lucky While Kojetín (3 vstupy)
Klub seniorek Bochoř (2 vstupy)
Iveta Abzacová Olomouc (koncert)
Tanenčí vystoupení Hollywood stars Kojetín-Přerov
15.30 - 17.00 hodin
Skupina scénického šermu Cordiallo Přerov
Irská melodika Celtic Cross Ostrava (koncert)
17.00 hodin

Meky Žbirka (koncert)
18.00 hodin

Revival Metallica Moravská Třebová (koncert)

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2008
18. srpna 2008 - 17 hodin

Merylen Brno (country)
19. srpna 2008 - 17 hodin

Tip Top Kroměříž (bigbít)
20. srpna 2008 - 17 hodin

Svítání Brno (original czech music)

21. srpna 2008 - 17 hodin

Moravská Veselka Přerov (dechová hudba)
22. srpna 2008 - 18 hodin
La Mancha Slavkov u Brna (indie rock)
IQ Opice Kojetín (opičí rock)
My jsme China, kdo je víc Kojetín (etnochina)

IV. Závěrečné shrnutí - Kojetínské hody
Hodovat se v našem městě začalo již v pátek 15. srpna na dětské
párty, která se konala na Bowling City.
Nejmenší se mohli dosyta vydovádět
na diskotéce a dočkali se i kouzelníka, který jim vyčaroval vše, nač si děti
vzpomněly. Bohužel dusné počasí
bylo však předzvěstí bouřek a dešťů,

které na sebe nenechaly dlouho čekat
a i párty pro nejmenší předčasně ukončil déšť.
Hudební večer proběhl uvnitř hospůdky U Pedyho a diskotéka na stadionu Slavoje Kojetín se kvůli počasí, kdy
se začalo blýskat a lilo jako z konve,
nekonala vůbec.

Přes noc napršelo v Kojetíně skoro
50 mm vody, blesky křížily oblohu jeden za druhým a jeden z nich zapálil
i stavbu v Moravském lihovaru. Hasiči
tam zasahovali do sobotních časných
ranních hodin, i přesto stihli připravit
tradiční dětské závody „O hodové koláč“ v areálu u gymnázia v Hanusíkově
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ulici. Soutěž mladých hasičů vyhrálo
družstvo ze Stříteže nad Ludinou před
hasiči z Kojetína a Popůvek.
Bohužel, po nočním lijáku se na
kurtech sokolovny vytvořilo jedno velké jezero, takže po 30-ti úspěšných volejbalových turnajích Střední Moravy,
se ten 31. poprvé v historii nekonal.
Avšak počasí vůbec nevadilo setkání harmonikářů, které se již poosmé
setkali v sále sokolovny. Tradičně sami
diváci hodnotili harmonikářské umění
devatenácti soutěžících ve třech kategoriích - piánovky, chromatiky a heligonky. Na vítěze pasovali Jaroslava

Sedláka z Pustiměře a Františka Komprdu z Letovic ve hře na knoflíkové
harmoniky, ve hře na heligonku zvítězil
Vlastimil Bělaška z Osíčan.
V sále pak proběhla i hodová zábava s kapelou Trio Jimi, na kterou přišly stovky lidí.
Během pátku, soboty i neděle byla
veřejnosti zpřístupněna v prostorách
Vzdělávacího a informačního centra
Kojetín výstava obrazů, soch, keramiky a fotografií významných kojetínských rodáků, která byla slavnostně
otevřena v květnu tohoto roku.
V tomto roce jsme si tak připomně-

li 110 let od narození a 40 let od úmrtí
akademického malíře Jana Sázela, 110
let od narození hudebního skladatele
a pedagoga Gustava Voždy, 110 let od
narození spisovatele Františka Nevrly, 100 let od narození akademického
sochaře Stanislava Hlobila st., 100 let
od narození spisovatele Bohumíra
Štégera, 85 let od narození akademického sochaře Zdeňka Krybuse,
85 let od narození sochařky a keramičky Olgy Babrajové, 80 let od úmrtí
vlasteneckého kněze P. Jana Ryndy
a 75 let od narození akademického sochaře Stanislava Hlobila ml.

Dětská diskotéka s kouzelníkem

Závody mladých hasičů

VIII. setkání harmonikářů

Počasí se postupně umoudřovalo
a na nedělní hodové ráno se obloha
vyjasnila. Hlavní hodový program mohl
začít tradičně za slunečného počasí.
V průvodu, který doprovázela dechová hudba Věrovanka, se objevilo
na dvě stovky krojovaných účastníků
z naší Hané a hostů ze Starého Hrozenkova, kteří taneční i hudební vsuvkou zpestřili a obohatili průvod. Na
dvaceti jedna koních uzavírala průvod
Ječmínkova jízda králů. Letošní král
Vojtěch Vybíralík a jeho pobočníci mířili od sokolovny na náměstí, k hlavnímu
dějišti hodů.
Po předání hodového práva se na
pódiu střídal jeden národopisný soubor
za druhým - Sluníčko MěDDM Kojetín,
lidová kapela Šikulka Stříbrnice, Pantlék Němčice n. H., Hatě Tovačov, Hlahol Mysločovice, Hanák Troubky, Ječmínek Chropyně a domácí Hanácká

beseda Kojetín.
Jako host se na letošních hodových oslavách představil národopisný
soubor Kopaničár ze Starého Hrozenkova a zahraniční soubor z Portugalska, který díky jižnímu temperamentu
sklidil velký aplaus.
V poledne se konalo setkání rodáků - pětasedmdesátníků v obřadní
síni kojetínské radnice, kterým také na
náměstí vyhrávala dechová hudba Věrovanka.
Zkrátka nepřišly ani děti, pro které
byly připraveny hry a soutěže, skákací
hrad, skluzavka a trampolíny přímo na
náměstí a také mohly podniknout jízdu
po městě autovláčkem nebo koňským
spřežením. Pro milovníky lidové písničky vyhrávala na nádvoří VIC cimbálová muzika Kapka z Polešovic.
Odpolední program se nesl
v duchu modernějšího tance i zpěvu

a Masarykovo náměstí se při něm takřka zaplnilo. V programu vystoupily
kojetínské mažoretky, ve třech vstupech country taneční skupina Lucky While Kojetín, ve dvou pódiových
skladbách se představily seniorky
z Bochoře, prezentovala se také
taneční skupina Hollywood stars
a skupina scénického šermu Cordiallo Přerov, zaposlouchali jsme se
do zpěvu Ivet Abzacové z Olomouce,
roztančila nás chytlavá irská melodika v podání Celtic Cross z Ostravy
a závěrečnou tečku nám za Kojetínskými hody udělala Metallica revival
z Moravské Třebové.
Těžko odhadovat, zda sem dorazily dvě či tři tisícovky návštěvníků
z Kojetína a okolí, každopádně hlavní hvězdou programu byl zpěvák Miro
Žbirka, který svým vystoupením nadchl
několik generací.

Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů

Předání hodového práva
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Vyplácení hříšníků „feroló“

Sluníčko Kojetín a Šikulka Stříbrnice

Pantlék Němčice n. H.

Zahraniční host z Portugalska

Hatě Tovačov

Ječmínek Chropyně

Kopaničár Starý Hrozenkov

Hlahol Mysločovice

Hanácká beseda Kojetín

Hanák Troubky

Dechová kapela Věrovanka

Lucky While Kojetín

Mažoretky Kojetín

Klub seniorek Bochoř

Ivet Abzacová Olomouc
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Atrakce pro děti

Hry a soutěže pro děti

Hollywood stars Kojetín-Přerov

Celtic Cross Ostrava

Cordiallo Přerov

Zaplněné Masarykovo náměstí

Meky Žbirka

Revival Metallica Moravská Třebová

V. Závěrečné shrnutí - Kojetínské hudební léto
Po Kojetínských hodech plynule
navazovalo Kojetínské hudební léto.
Na Masarykově náměstí každý den
odpoledne vystoupily skupiny různých
hudebních žánrů. Kojetínské hudební
léto tentokrát představilo sedm kapel
od country přes dechovky až po rock.
Pondělí se neslo v duchu country
a zaplněnému náměstí se představila
country kapela z Brna Merylen. V úterý

v rámci hudebního léta vystoupila legendární skupina TipTop z Kroměříže,
která přilákala na náměstí stovky fanoušků rockového bigbítu 80. let. Středa nás překvapila výborným folkem
v podání original czech music Svítání
z Brna.
Čtvrtek se nesl ve znamení dechové hudby a byl určen starší generaci.
Letos zcela zaplněné náměstí vyslech-

lo koncert dechové hudby Moravská
Veselka z Přerova.
Naopak páteční podvečerní hudební letní den patřil mladším posluchačům.
Letos nám na náměstí namixovaly letní
rockový koktejl tři regionální kapely - La
Mancha ze Slavkova u Brna, IQ Opice
z Kojetína a premiérově a zároveň i naposledy skupina My jsme China, kdo je
víc z Kojetína.

18. 8. 2008 Merylen Brno

19. 8. 2008 Tip Top Kroměříž

20. 8. 2008 Svítání Brno
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21. 8. 2008 Moravská Veselka Přerov

22. 8. 2008 LaMancha Slavkov u Brna, IQ Opice Kojetín,
My jsme China, kdo je víc Kojetín

VI. Návštěvnost
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 se na

Masarykově náměstí zúčastnilo několik
tisíc návštěvníků, neboť letošní program s hlavní hvězdou Mekym Žbirkou
byl velmi lákavý. Určitě k tomu přispívá
i skutečnost, že všechny tyto akce jsou

veřejnosti přístupné zcela zdarma.
Celkově bohatého třídenního programu se zúčastnilo cca 7.000 návštěvníků a v hlavním nedělním programu
vystoupilo na 400 účinkujících.

VII. Propagace
Propagace Kojetínských hodů 2008
a Kojetínského hudebního léta 2008
byla zvládnuta na výbornou - transparenty, plakáty (výlep Kojetín, Kroměříž,

Přerov, Prostějov, Mikroregion Střední
Haná), letáky (skládačky) do všech domácností v Kojetíně a do okolních obcí
(Popůvky, Kovalovice, Uhřičice, Polko-

vice, Stříbrnice, Měrovice), zveřejnění
na www, informace v tisku a v rádiích.
Po ukončení akce bylo zveřejněno
zhodnocení v tisku i na www.

VIII. Finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Materiál
Reprezentace

448.405,50 CELKOVÉ VÝNOSY

448.405,50

7.133,50 Reklama

20.000,00

24.986,00 Finanční dary

186.500,00

Služby

305.828,00 Dotace Olomoucký kraj

Mzdy - dohody

110.458,00 Rozpočet MěKS - příspěvek

60.000,00
181.905,50

IX. Závěr
10. ročník Kojetínských hodů
2008 a Kojetínské hudební léto 2008
opět dostály své kvality a naplnily tak
své poslání městských oslav. Obzvláště dopolední nedělní program
s krojovaným průvodem, Ječmínkovou jízdou králů, předáním hodového práva a přehlídkou národopisných
souborů splnil svůj účel - přilákal do
Kojetína návštěvníky z okolních obcí
i měst a především turisty 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 z Portugalska) a dochází
tak ke srovnání rozmanitých kultur.

V srpnovém týdnu navštíví naše
město velké množství turistů a dochází tak k široké propagaci města
Kojetín, Mikroregionu Střední Haná
a Olomouckého kraje. Během Kojetínkých hodů byl zřízen informační
stánek, kde jsou k dispozici materiály propagující město Kojetín,
jeho historii a památky, Mikroregion Střední Haná a celý Olomoucký
kraj.
Kojetínské hody se v našem
městě slaví tak, jak je slavili naši
předci před sto lety - krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou králů,
předávání starého hodového práva,
vyplácení hříšníků na náměstí tzv
„feroló“, přehlídka národopisných
souborů a lidový jarmark. Ke Kojetínským hodům neodmyslitelně patří i tradiční hodový oběd - pečená

kachna s moravským zelím a bramborovými knedlíky, pravé hanácké
koláče a vychlazené pivo. Takové
hodové menu naleznete po dobu
konání hodů ve všech místních restauracích.
Bohatý program, krása originálních hanáckých krojů, hanácké tance
a obyčeje a vyhlášené místní hanácké
pochoutky lákají do Kojetína návštěvníky ze všech koutů Moravy, Čech,
Slovenska i Polska.
Desáté Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto se vydařily, snad nejen z pohledu nás - organizátorů, ale
i z pohledu účastníků a návštěvníků.
Za to, že mohly proběhnout v takovém
rozsahu, patří velké poděkování všem
finančním dárcům, Olomouckému
kraji a všem, kteří svým dílem pomohli
k jejich zdárnému průběhu.
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ZÁŘÍ 2008
21. září 2008
jsme odstartovali pohádky pro děti ve volné dny. Zářijovou pohádku dětem do Kojetína přivezli herci Malé scény Zlín. Bohužel avízovaný Tygřík Petřík onemocněl,
ale děti nepřišly zkrátka, viděly veselý pohádkový příběh s názvem Mrkvajzníci
o dvou trpajzlících, kteří si říkali Malej a Velkej Jarda. Jejich pohodový život jim
zkomplikoval nález Drahokamenu a narušila jim ho také obludná Gizela, co byla
jako zelí kyselá. Pohádku plnou písniček dětem zahrály herečky Malé scény Zlín
Barča Hrubá, Martina Mrlíková a Hanka Mrázková v režii Petra Nýdrleho.
Návštěvnost: 50 účastníků

ŘÍJEN 2008
5. října 2008
jsme pro děti uspořádali další víkendovou pohádku. Tentokráte herci z Hravého
divadla z Brna dovezli do Kojetína výpravnou, muzikálově zpracovanou pohádku
na motivy známé knihy pro děti Pinocchio - Panáčkova dobrodružství. Příběh
o Pinocchiovi okouzlil celé generace dětí a je krásnou pohádkou o tom, že sny se
mohou stát skutečností, pokud si to opravdu přejeme. Truhlářský mistr Třešnička
si vyřezal panáčka z dřevěného špalíku a ten k velkému překvapení mistra, ale i
dětí v sále, ožil a ze srdce si přál stát se opravdovým chlapcem. Ale svému tátovi
nepůsobil jenom radost - tak jako jiné děti měl i on spoustu chyb a rád jednal
podle vlastní hlavy.
Návštěvnost: 60 účastníků
7. října 2008
byl opět po roce uspořádán pro žáky II. stupně základních škol a pro studenty
gymnázia pořad v rámci projektu Faber tvůrců Vladimíra a Ivany Pěnkavových.
Tentokrát se žáci v didakticko divadelním pořadu dozvěděli vše o době Rudolfa II., o druhé polovině 16. století, o vrcholné renesanci a příchodu baroka. Při
zobrazování dobových reálií se v pořadu využívá staré češtiny a humoru. Žáci
se tedy vtipnou a názornou formou dozvěděli jak vypadalo válečnictví té doby, co
to byla kůsa, morion, končíř, puklíř a katzbalger, jak vypadala kolečková pistole
a co je kalibr, jak byl vyzbrojený arkebuzník, jak bojovali Turkové, kteří ohrožovali
i české území, jak bojovala jízda proti pěchotě, jak žil císař Rudolf II., co musel
ovládat renesanční kavalír, jak se oblékali u císařského dvora, co byly kraví huby,
jak vypadala španělská móda, co byl facalit, femoraly, gamurra, štycle, poctivice,
loktuše, otáhlice, jak vznikla šněrovačka, proč bylo v Praze nebezpečno, jak vypadala alchymická dílna, jak se vyráběl kámen mudrců, elixír života nebo zlato,
co byl alembik, křivule, retorta, na co zemřel alchymista Kelly, jak se bavil císařský dvůr, jaké měl nemoci císař, jak vypadala první veřejná pitva, co byl kořemasta, jaké koření používali při přípravě jídel, k čemu byl brusec, jak se vyráběly
provazy, co to byla inkvizice a jak se odhalovala čarodějnice. Tvůrci pořadu také
žákům objasnili jak to doopravdy bylo s Golemem a močovým měchýřem Tycho
de Brahe, také jak se v renesanci cestovalo, za jak dlouho se dostal Čech k moři,
čeho se lidé báli a co jim naopak dělalo velkou radost a potěšení. Díky pořadu si
žáci a studenti doplnili a rozšířili školní výuku.
Návštěvnost: 500 účastníků
13. října 2008
uvedla v sále Sokolovny Kojetín divadelní společnost Háta Praha komedii Když
ty, tak já taky, miláčku! autora Marca Camolettiho. V komedii jsme se setkali se
zápletkou, každému asi důvěrně známou z vlastního manželství. Podvečer - byt
dobře situovaných manželů v podání Ivany Andrlové a Marcela Vašinky, dvojice,
která spolu žije již řádku let a pomalu jí hrozí nuda. Rozhodnou se, že si zpestří
život nevěrou. Jsou končiny, kde v těchto chvílích hrozí krveprolití, rozvody nebo
alespoň kravál. My jsme se však ocitli v Paříži a příběh napsal právě pan Camoletti, který z banálních situací spřádá hry, které šumí jako šampaňské, které
překvapí, a které především pobaví.
Návštěvnost: 270 účastníků
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15. října 2008
zahráli herci Divadla Pohádka Praha dětem z mateřské školy a žákům
1. stupně základních škol pohádkové leporelo Tři pohádky od pohádky
čerpající z motivů klasických českých pohádek - O třech bratrech, Čaroděj
z pytle a Strašidelný mlýn. Pohádka O třech bratrech vycházela z pohádky
O kocouru, kohoutu a kose a vyprávěla, jak díky své šikovnosti a chytrosti
napálili tři bratři hloupé království. V pořadí druhá pohádka Čaroděj z pytle
aneb Ztracená královská koruna dětem vyprávěla o panu králi, který ztratil
královskou korunu a bál se ostudy, zvlášť když přijeli nápadníci na námluvy za princeznou. Ale princezna se vdávat nechtěla a tak, pod podmínkou,
že se námluvy odloží, pomohla královskou korunu najít… Poslední pohádka Strašidelný mlýn byla pohádkou o strašidlech, která sužovala mlýn,
mlynáře i celé okolí a o vojákovi, který měl pro strach uděláno… Inu, tomu
kdo se nebojí, odvaha se vyplatí.
Návštěvnost: 360 účastníků
24. října 2008
opět po roce zaútočila na Kojetín známá pražská travesti skupina
Screamers. Jelikož se jedná o pány nejvyšších kvalit v oboru travesti,
skupina má stále úspěch po celé České republice i v zahraničí. Screamers vystupovali se spoustou hvězd naší i světové populární hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém programu. V novinách
a časopisech vycházejí o Screamers zajímavé články, které svědčí
o úspěšnosti skupiny. Skupina má šest členů, kteří ve svém vystoupení
ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby např.
I. Czákovou, H. Vondráčkovou, H. Zagorovou, E. Pilarovou, H. Janků,
D. Rolins, V. Špinarovou, C. Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch, A. Pugačevovou a mnoho jiných. Managerem a konferenciérem skupiny je
Ladislav Černý, který zároveň při vystoupení v duetech předvádí mužské role. Jarda, uměleckým jménem Lili ve svém vystoupení předvádí
skladby Evy Pilarové, H. Zagorové, H. Hegerové, J. Šulákové, E. Piaf,
M. Cabalé a dalších tak, že jsou věrnou kopií. Lukáš, uměleckým jménem Paula, má ve svém programu písničky H. Vondráčkové, I. Czákové,
M. Holanové, P. Janů, L. Bílé, C. Dione a dalších. Své vystoupení doplňuje kostýmy, které jsou originály a v očích mnoha žen vzbuzují obdiv.
Alexandr, uměleckým jménem Saša, svojí nevelkou postavou ztvárňuje
na jevišti Tinu Turner, H. Janků, D. Rolinsovou, B Basikovou, V. Bílou
a spoustu komických scének. Sergej, uměleckým jménem Valerie, vyniká skvělým pohybem a procítěností předváděných skladeb. V jeho
vystoupení máme možnost zhlédnout Cher, M. Ditrich, A. Pugačevu,
V. Špinarovou a spoustu ruských lidových skladeb. Svá vystoupení doplňuje živým zpěvem převážně skladeb M. Ditrichové. Vojta, uměleckým
jménem Nadja, je ve vystoupeních zařazen jako moderátorka, s velice
dobrým parodováním H. Pawlovské.
Návštěvnost: 320 účastníků

25. října 2008
v sobotu se v kojetínské Sokolovně uskutečnila velká párty tvrdé muziky Bethrayerfest 5. Dojel nemalý počet známých kapel svého žánru ze všech
koutů ČR. Celý tento slibně vypadající večer zahájili domácí crossover/numetalisti IQ Opice. Dále vystoupila znojemská metal/core kometa X-Core,
která má za sebou evropskou šňůru s americkou legendou Pro-Pain. Dojeli také vyškovští, velezkušení Dark Gamballe a také crossover/hardcoristi
Fourth Face z Prahy, kteří mimo jiné předskakovali na nedávném pražském
koncertu kultovních Soulfly. Domácí, kojetínští Bethrayer, se představili poprvé naostro doma v nové sestavě a dali nám ochutnat věci z připravované
desky. Na festu se představili i cizinou odzkoušení Beutiful Cafillery hrající
death/core a slyšeli jsme také oldschool hardcore v podání kroměřížských
Barricade. Děkujeme všem, že neseděli doma a přišli podpořit živou muziku!
Návštěvnost: 380 účastníků
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LISTOPAD 2008
7. listopadu 2008
uspořádalo Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Kojetín koncert v rámci oslav 775 let města Kojetín
s názvem Hudba v kojetínském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 19. století. Všechny přítomné přivítal páter Pavel Ryšavý a za Město Kojetín koncert
uvedl místostarosta Jiří Šírek. V programu vystoupil Komorní pěvecký sbor „Vivo
et canto“ se sbormistrem Luďkem Klimešem, Komorní orchestr Konzervatoře P.
J. Vejvanovského v Kroměříži s dirigentem Miloslavem Bubeníčkem a varhaníkem Ladislavem Němcem. Průvodního slova se ujala a zároveň na varhany
zahrála Ingrid Silná. Město Kojetín tak důstojně oslavilo své výročí se svými občany, kteří zcela zaplnili místní kostel.
Návštěvnost: 150 účastníků
12. listopadu 2008
účastníci kurzu tanečních nejen pro studenty místního gymnázia poprvé předvedli
na své prodloužené svým rodičům a kamarádům taneční umění, které se naučili
za osm lekcí středečního předvečerního kurzu. Taneční v Kojetíně vyučuje mistr
Pavel Nečesaný z Přerova, s kterým už v našem městě protančilo své boty na
několik set studentů. V letošním roce se podařilo otevřít i večerní kurz tanečních
pro dospělé, který se setkal s dobrou recenzí a hlavně je hojně navštěvován.
Návštěvnost: 150 hostů + 80 účastníků kurzu
15. listopadu 2008
sobotní dopoledne plné pohybu bylo věnováno všem ženám a dívkám, které
se od 9 hodin zúčastnily v kojetínské sokolovně již podruhé v tomto roce akce
s názvem Cvičme v rytme. Čekaly na ně čtyři hodiny poctivého cvičení - dance
aerobik s Romanou Kalusovou, břišní tance s Alenou Pacovskou, tae bo s Marií
Polákovou a balance s Romanou Kalusovou. Na baru se podávaly doplňkové
sportovní energetické nápoje a každá účastnice dostala kosmetický dárek. V sobotu jsme se všichni v sokolovně zapotili a řádně protáhli svá těla.
Návštěvnost: 40 účastníků
16. listopadu 2008
dorazila i do Kojetína nejslavnější česká pohádka o chudé dívce, která ke štěstí
a lásce přišla pomocí tří kouzelných oříšků a střevíčku... Kdo by neznal nejkrásnější českou pohádku o Popelce, kterou nám v neděli v rámci cyklu víkendových pohádek pro děti zahráli členové Divadla Mladé scény z Ústí nad Labem.
Popelka je samozřejmě lákavý titul, který prošel rukama mnoha režisérů. Každý
se mu snažil ušít vždy nové šatičky, jež by pohádce přidaly svěžesti, kouzla a
tajuplnosti. Režisérka Kristina Herzinová obohatila milostný tón pohádky Boženy
Němcové a drsný tón bratří Grimmů o komické výstupy dvou stárnoucích sester,
které usilují o ruku prince. Děj umocnila scénická hudba a písničky Jana Beneše.
Výpravná scéna a nádherné kostýmy očarovaly vyprodaný kojetínský sál. Děti
i dospělí diváci se nechali unášet iluzí a kouzlem, které jim může dát jedině divadlo.
Návštěvnost: 200 účastníků
22. listopadu 2008
po loňském oznámení, že desátý Haluzfest je poslední, jsme byli bombardováni
dotazy: „Proč v Kojetíně končí tento populární festiválek?“ Na přání všech věrných
fans jsme se rozhodli, že v pořádání haluzfestivalů budeme pokračovat. Tedy již
pojedenácté jsme se v sále Sokolovny sešli na pořádném haluzáckém nátřesku,
na kterém nám zahrály známé kapely - Dark Gamballe z Vyškova, Sakumprásk
z Karviné, LaMancha ze Slavkova u Brna, Veselá zhouba z Kojetína-Prostějova
a Vyluhovaný čaj z Přerova. Slibovené vyhlášení vítěze soutěže o největšího
Haluzáka uplynulých Haluz festů neproběhlo, protože jsme usoudili, že si titul zaslouží všichni naši věrní haluzáčtí fanoušci. Dík všem za podporu, máme radost,
že máte o festival zájem a přišli jste v hojném počtu.
Návštěvnost: 220 účastníků
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24. listopadu 2008
prezentovala agentura Pohodáři zeměpisnou přednášku s názvem Finskem se psím spřežením žákům základních škol a studentům gymnázia.
Dokument vznikl v březnu 2006 v drsných podmínkách polární zimy, když
jeho autor Martin Dufek společně s jedním českým a jedním slovenským
musherem absolvoval téměř 500 kilometrů dlouhý trail se psími spřeženími. Severské putování začalo ve městě Ivalo u jezera Inari, které má
délku kolem sedmdesáti kilometrů. 22 psů zapřažených ve třech spřeženích dovezlo cestovatele až do Nuorgamu, nejseverněji položeného města
Evropské Unie. Cestou museli vydržet třicetistupňové mrazy a byli nuceni
přespávat ve srubech, jurtách i bivakovat přímo se psy pod širým nebem.
Protože se natáčelo a fotilo i v oblastech nacházejících se pět set kilometrů nad polárním kruhem, šlo určitě o nevšední podívanou. Přednáška s digitálními fotografiemi a videem byla doplněna o živý komentář a laponskou
lidovou i finskou populární hudbu.
Návštěvnost: 500 účastníků
28. listopadu 2008
jsme opět uspořádali tradiční prosincovou akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí spojenou s bohatým programem
nejen pro děti, zakončenou ohňostrojem. Na úvod zaznělo několik koled
a představila se děvčata z MěDDM Kojetín s Mikulášským aerobikem. Naše
kamarádka Monča Nováková si pro děti připravila několik her a soutěží, do
kterých se děti aktivně zapojily. Malý upomínkový předmět si mohli všichni
zakoupit na minijarmarku nebo si přímo vyrobit v pracovních dílnách Domečku (MěDDM Kojetín). Všichni na náměstí přivítali návštěvu z nebes Ježíškova posla - pětimetrového anděla Fridolína (divadelní vstup Hanácké
scény MěKS Kojetín, za což jim patří velký dík, především Zdendovi Novákovi a Marušce Němečkové za výrobu anděla a Hanči Hásové a Kubovi
Šírkovi za scénář), který dětem vyprávěl příběh o Ježíškovi, nechal dětem
pod stromem u kašny "nebeskou schránku" na přáníčka Ježíškovi, obešel
s dětmi náměstí, aby se s nimi zase příští rok ve zdraví sešel a s místostarostou Jiřím Šírkem slavnostně rozsvítili vánoční strom na náměstí. Na závěr se nad kojetínským náměstím rozzářil ohňostroj.
Návštěvnost: 400 účastníků

PROSINEC 2008
3. prosince 2008
si účastníci kurzu tanečních pro dospělé pozvali na svou poslední
lekci své známé a přátele, aby se všem pochlubili, jaké kroky a tance
se v tanečních naučili. Na ukázku jeden pár z taneční školy, kterou
vede mistr Pavel Nečesaný mimo Kojetín, všem přítomným předvedl
všechny základní standartní tance. Kurz tanečních pro dospělé sice
skončil, ale již od 21. ledna 2009 se můžete všichni přihlásit do pokračovacích lekcí. Těšíme se na vás!
Návštěvnost: 50 hostů + 80 účastníků
7. prosince 2008
jsme naposledy v letošním roce pozvali děti do kojetínské Sokolovny na
víkendovou pohádku. Herci Divadla Duha Polná Jitka Smejkalová a Petr
Vaněk scénicky ztvárnili lidovou pohádku Čert a Káča. Hubatá Káča se
chtěla za každou cenu vdát, třeba i za čerta. Při „návštěvě“ pekla však toho
pořádně litovala. Představení bylo plné písniček, překvapivých scénických
řešení s netradičním koncem. Po pohádce čekalo na děti slíbené překvapení - koš plný sladkostí, které dětem za básničku nebo písničku naděloval
samotný Mikuláš s Andělem. Na děti si také posvítili pekelní čerti, kteří
zlobivé děti potahali i v pytlích. Nakonec se všichni rozcházeli v přátelství
a s úsměvem na tvářích.
Návštěvnost: 150 účastníků
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11. prosince 2008
se konal tradiční Vánoční koncert Základní umělecké školy Kojetín. V programu vystoupili učitelé a jejich hosté Lalabium Consort - kvarteto zobcových
fléten, Lubor Horák - klavír, Květa Fridrichová - xylofon a Petr Vařák - kytara.
V slavnostní atmosféře zazněly krásné melodie hudebních skladatelů různých
stylových období od 17. až do 20. století. Kromě tradičních hudebních nástrojů
jako je klavír, kytara, housle, lesní roh, příčná a zobcová flétna, jsme slyšeli hru
na netradiční hudební nástroj - xylofon. Instrumentální skladby se střídaly se
zpěvem. Všichni účinkující hráli s chutí a procítěně, aby posluchačům v téměř
dvouhodinovém předvánočním čase navodili ty nejsilnější prožitky. Všem patří
velký dík za krásný večer.
Návštěvnost: 120 účastníků
12. prosince 2008
nastal slavnostní den, kdy jsme uspořádali veřejný program, abychom ním oslavili, společně s občany Kojetína, kulaté narozeniny - osmdesátiny kojetínské
Sokolovny (1928 - 2008). Program byl sestaven z tanečních, pěveckých, výstavnických a divadelních vstupů všech pěti zájmových souborů, které pracují
pod hlavičkou MěKS Kojetín.
Zalistujme společně kojetínskou historií a připomeňme si, proč jsme se v roce
2008 sešli v kojetínské Sokolovně. V březnu roku 1888 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol a stala se nedílnou a důležitou součástí dění v Kojetíně. Letos Sokol Kojetín oslavil 120. výročí. Jednota stále rozšiřovala své řady,
ale bohužel se potýkala s nedostatkem vhodných prostor. Nejdříve se cvičilo
v hostinci, potom v tělocvičně chlapecké školy, v sále Pivovaru, v sále Okresního
domu i jinde. V roce 1910 bylo vybudováno letní cvičiště ve Ztracené ulici. V roce
1927 se naplnilo dlouholeté úsilí členů Sokola v čele s Ferdinandem Venclíkem
o vybudování vlastní tělocvičny. Na pozemku mezi městem a nádražím (původní
náměstí Svobody - dnes náměstí Republiky) se započalo se stavbu sokolovny
podle návrhu architekta Aloise Pilce z Přerova. Stavba byla dokončena v roce
1928. K sokolovně přiléhal a dodnes přiléhá rozsáhlý venkovní sportovní areál. Za osmdesát let kojetínská sokolovna zažila a prodělala několik rekonstrukcí. Tu největší v letech 1981 - 1983, kdy došlo k oddělení prostor pro kulturu
a tělovýchovu, bylo vybudováno sociální zařízení a nové vytápění, také bylo zrekonstruováno jeviště a šatny. V roce 1985 byla opravena střecha a Sokolovna
dostala nový kabát v podobě nové fasády. Poslední velká rekonstrukce proběhla
v roce 2004, kdy byly v budově vyměněny stávající okna za plastová, vybudována přístavba pro šatny sokola, vznikly také důstojné prostory pro činnost MěKS
a sokolovna získala opět novou fasádu.
K budově sokolovny má velmi úzký vztah náš nejstarší a nejdéle pracující soubor Hanácká beseda Kojetín. Soubor svým tanečním vystoupením přispěl do
programu už v roce 1928 při slavnostním otevření budovy. Členové souboru pod
vedením Karla Drbala vystupují na různých folklórních slavnostech a v sokolovně
každoročně pořádají tradiční Hanácké bály. Národopisný soubor se nám hned
v úvodu programu představil s tancem „Lobodice“. V jejich podání jsme ještě
viděli svatební tanec „Kolo“, žertovné tanec „Hanko rozmilá“ a na závěr pásmo
hanáckých tanců „Ty Kojecky hatě“.
Další v pořadí gratulantů, který přispěl do programu kytičkou písní byl náš staronový pěvecký soubor Cantas, který od září 2008 začal opět pracovat pod
naší hlavičkou. Počátky sboru sahají někde do roku 2001 a kojetínská Sokolovna
byla svědkem jeho několika úspěšných koncertů - za zmínku stojí „Glory Haleluja“, „Dobrá zpráva“, „Chodci nebo poutníci“, „Stejně bych oknem za muzikou
plách´...“ Sbormistrem souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň korepetitorem i dirigentem. Cantas tedy znovu otevírá své pěvecké brány všem zpěvákům
a zpěvačkám a těší se na nové členy. My všichni se těšíme na navázání na
úspěšnou sérii předešlých koncertů.
Naším nejmladším souborem je taneční country skupina Lucky While, která
pod naší hlavičkou pracuje od roku 2007. Skupina se zabývá country a mexickými tanci, ve velké míře také tanci moderní americké country lines dance. Jako
doplněk skupina zkouší také tance skotské, irské a řecké. Inspiraci většinou členové skupiny čerpají z akcí pořádaných pražskou Dvoranou, což je organizace
zabývající se pořádáním seminářů a festivalů spojených s tancem, ale samozřejmě vystupují i s tanci z vlastní produkce. Narozeninový program nám zpestřili
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pásmem čtyř mexických tanců.
Tvůrčí skupina Signál 64 je v kulturním životě našeho města činná od roku
1964. Členové skupiny - amatérští výtvarníci, kreslíři, malíři, keramici, sochaři a fotografové uspořádali bezpočet výstav nejen v našem městě. Několik výstav bylo otevřeno i v sokolovně. Dnes skupina pracuje pod vedením Jaroslava
Kačírka a její členové si pro nás připravili výstavu ze svých děl a také výstavu
k výročí Sokolovny z let 1928 po současnost, která byla nainstalována ve vestibulu sokolovny.
V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní
soubor Hanácká scéna Kojetín. Za dobu své činnosti se soubor zapsal do podvědomí obyvatel celého regionu jako kulturní těleso, přinášející divadelnímu publiku hodnotné umělecké zážitky. Amatérské divadlo v Kojetíně má dlouholetou
tradici. Ochotnická představení zde byla hrána již na konci 19. století. Na podzim
roku 1949 byl oficiálně založen nový divadelní soubor, který si dal název Hanácká scéna Kojetín. Hanácká scéna Kojetín hrála především pro diváky v Kojetíně
a okolí. Získala si hodně příznivců ve městech a na vesnicích jak okresu Přerov,
tak také okresů Kroměříž a Prostějov. Každá hra měla premiéru právě na prknech kojetínské Sokolovny. V páteční slavnostní den nám herci Hanácké scény,
v čele s Lenkou Šípkovou, premiérově zahráli komediální pohádku Divadla Járy
Cimrmana autorů Svěráka a Smoljaka - Dlouhý Široký a Krátkozraký v režii dvou
členů souboru - studentů místního gymnázia Hany Hásové a Jakuba Šírka.
MěKS Kojetín děkuje všem účinkujícím gratulantům - všem členům našich zájmových souborů - národopisnému souboru Hanácká beseda, pěveckému souboru Cantas, taneční country skupině Lucky While, tvůrčí skupině Signál 64
a divadelnímu souboru Hanácká scéna za umělecké vstupy v tomto programu,
ale především za celoroční obětavou práci v souborech. Přímo se tak podílejí
a obohacují kulturní frontu v našem městě.
Naší osmdesátileté oslavenkyni přejeme, aby i nadále sloužila ke kulturnímu,
společenskému i sportovnímu vyžití v našem městě, abychom na jejích prknech
stále vítali a obdivovali herce, hudebníky, zpěváky, tanečníky a sportovce, aby
nová sedadla v sále byla stále zaplněna a aby diváci - návštěvníci kojetínské
sokolovny byli vždy spokojeni a rádi se do sokolovny vraceli.
Návštěvnost: 200 účastníků

13. prosince 2008
se kojetínská Sokolovna zaplnila noblesně oděnými účastníky kurzu tanečních konala se tradiční Závěrečná kolona tanečních. Sokolovna byla zcela zaplněna
děvčaty v překrásných plesových šatech s bílými růžemi a chlapci nastrojenými
v nóbl oblecích s bílými kapesníčky v klopě. Na své si přišli i jejich rodiče a přátelé, kteří se přišli podívat, co vše se v kurzu naučili a zároveň si všichni společně
zatančili. Studenti poslední lekci tanečních zahájili slavnostní kolonou a prvním
tancem - valčíkem. O hudební repertoár se postarala skupina Kornet z Lipníku
n. B. a přestávky vyplnil také mistr Pavel Nečesaný, který pouštěl jeden taneční
hit za druhým a parket byl po celý večer zcela zaplněn tanečníky. O zpestření
miniplesu se postarali tanečníci z Taneční školy Přerov a Hranice s ukázkami
standartních a latinskoamerických tanců. Tak byl úspěšně zakončen další ročník
tanečních v Kojetíně a my už se můžeme těšit na další taneční, které budou
pokračovat již od 21. ledna 2009 a jsou určeny pro všechny, kteří mají chuť si
zatancovat, naučit se něco nové a zdokonalit své taneční umění.
Návštěvnost: 300 hostů + 160 účastníků obou kurzů

16. prosince 2008
navštívily kojetínské děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol poslední
pořad v tomto roce, který jsme pro ně připravili. A jelikož se blížil vánoční čas, tak
za dětmi přijeli oblíbení brněnští Kamarádi s pořadem Kamarádi v Betlémě. Děti
si společně s kamarády Vojtou, Dášou a Jirkou zavzpomínali na téměř všechny Večerníčkovy pohádky, zazpívali si známé koledy a krásně si zahráli příběh
o Ježíškovi. Kamarádi dětem připomněli, že pomalu ale jistě přichází nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.
Návštěvnost: 350 účastníků
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2. Klubová činnost
V roce 2007 zahájilo MěKS klubovou činnost v suterénních prostorách
(pekle) Sokolovny. I v roce 2008 byly programy a náplň klubových večerů
zaměřeny především pro mládež - živé koncerty a reprodukovaná hudba.
Páteční nebo sobotní pekelné klubové večery probíhaly zhruba jedenkrát
za měsíc (mimo plesovou sezónu a prázdniny). 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...

5. dubna 2008
se konal první pekelný klubový večer v roce 2008, na kterém si zahrály dvě
prostějovsko-kojetínské rock-alternativní kapely Veselá zhouba a Clothou.
Všem, kteří přišli - dík za podporu! Poděkování Vavřovi za organizaci!
Návštěvnost: 50 účastníků

2. května 2008
v pátek se konal další pekelný klubový techno večer snázvem BEATS FROM
HELL, na kterém zahrály hvězdy jako Jordy (strobe.cz / Uh. Brod), Luis (nakedrec.com), Elitt (sintetik), Čad (re:mix), Funschmaker (technorth), Torin (technorth). Všem dík za podporu! Děkujme DJ Funsmakerovi za skvělou technopárty.
Návštěvnost: 70 účastníků

4. října 2008
se opět po prázdninách rozjely klubové pekelné večery, v sobotu se konal Massive night. Všem techno fans děkují za podporu DJ´s Luis, Scarpo, Ramires,
Berthold, Funsmaker, Torin, Sidwe, Čad, Lacher, Hardener, Karel Brojler a další.
Za akci dík DJ Funsmakerovi.
Návštěvnost: 70 účastníků

24. prosince 2008
se od 20 hodin otevřely dveře klubu v pekle sokolovny, pro ty kteří chtěli oslavit
Vánoce s přáteli na CHRISTMASSIVE NIGHT (a že jich bylo požehnaně). Během večera zahráli DJ´s Luis, Dave Martin, Proky, Bek, Kohout, Torin, Lenzy,
Funsmaker a Luxus. Za akci dík DJ Funsmakerovi.
Návštěvnost: 130 účastníků

26. prosince 2008
„na Štěpána - není pána" - jsme rádi, že se i mladí lidé z Kojetína drželi staré
pranostiky a přišli na další pekelný klubový večer - Štěpánský opičí guláš. Tentokrát nám guláš opepřily kapely Veselá zhouba (rock-alternative Kojetín-Prostějov), IQ Opice (crossover Kojetín), Bethrayer (thrash-nu-metal Kojetín), Zvíře
a jeho pekelní psi (S. B. N. S. punk Kojetín) a Skinnead Alive (hardcore Kojetín).
Zklamáním bylo zrušení vystoupení prostějovských revival Rage Against The
Machine, kteří na poslední chvíli zrušili účast ze zdravotních důvodů některých
členů kapely. Rovněž nedorazila folková legenda Peťa Malý, který figuroval na
playlistu... Do brzkých ranních hráli DJ´s Torin, Funsmaker a Sid W. Specialitou
akce byl Korňákův guláš za 35 Kč, který byl lehce pikantní, navíc vegetariánský a
všem moc chutnal. Velké poděkování patří klukům z IQ Opic (Fly, Panza, Peťura,
Dežo...) za výbornou akci, na které se se sešlo opravdu velké množství příznivců
„tvrdé“ muziky.
Návštěvnost: 120 účastníků
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3. Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
Tvůrčí skupina Signál 64
Tvůrčí skupina Signál 64 je v kulturním životě našeho města činná od roku
1964. Členové skupiny - amatérští výtvarníci, kreslíři, malíři, keramici, sochaři
a fotografové uspořádali bezpočet výstav nejen v našem městě. Dnes skupina
pracuje pod vedením Jaroslava Kačírka a členové jsou Boleslav a Petr Leinertovi, Jaroslav a Marie Hebnarovi, Milan Mráz, Jaroslav Řihošek, Pavla Kačírková,
Jiřina Jablonská, Renata Sedláková, Hana Svačinová, Alice Stonová, Jiří Daněk,
Jiří Šírek a Jiří Ston. Každým rokem skupina pořádá alespoň dvě výstavy v Kojetíně a prezentuje se i v okolí.
Skupina se schází každý první pátek v měsíci v klubovně v 1. patře Sokolovny.
5. dubna 2008
se setkali na jarní sešlosti členové tvůrčí skupiny Signál 64 v klubovně
v 1. poschodí Sokolovny Kojetín. Uspořádali pro další bádání dosud neuspořádané archiválie a trochu si popovídali.
3. - 4. května 2008
se prezentovali členové tvůrčí skupiny Signál 64 na výstavě s názvem Z dílny
tvůrčí skupiny Signál 64 v sousedních Uhřičicích v rámci hodových oslav.
Svá díla zde vystavili: Jaroslav Hebnar, Marie Hebnarová, Jiřina Jablonská, Pavla Kačírková, Boleslav Leinert, Petr Leinert, Jaroslav Řihošek, Svatopluk Spáčil,
Alice Stonová a Jiří Šírek. Výstava měla vysokou uměleckou úroveň a místními
byla velmi kladně hodnocena.
Výstavu vidělo: 450 návštěvníků
19. září 2008
líbavé melodie v podání flétnového dua ze Základní umělecké školy Kojetín zazněly na úvod slavnostní vernisáže výstavy z dílny členů tvůrčí skupiny Signál 64 v galerii VIC Kojetín. Za tvůrčí skupinu Signál 64 všechny přítomné přivítal
a výstavu prezentoval její vedoucí pan Jaroslav Kačírek. Výstava opět dokázala,
že Signál 64 má pořád co nabídnout, ukázat a překvapit. V galerii mohli návštěvníci obdivovat práce našich stálic - fotografie přírody Jaroslava Hebnara a jeho
ženy Marie, izohelie Jaroslava Řihoška, akvarel od Boleslava Leinerta a obrazy
od Alice Stonové. Nepřehlédnutelné také byly práce nových členů skupiny - keramika Renaty Sedlákové, fotografie Jiřího Šírka, obrazy Jiřiny Jablonské a litiny,
fotografie z videoklipů a videí, ale i samotné video Pavly Kačírkové. Nestárnoucí
jsou fotografie Jiřího Spáčila a také dílo dlouholetého vedoucího skupiny pana
Svatopluka Spáčila, který by se v roce 2008 dožil svých osmdesátin. Městské
kulturní středisko Kojetín, pod kterým skupina pracuje, děkuje všem autorům,
kteří své práce vystavili na domácí půdě a přejeme jim ať i nadále svými díly hladí
naše duše a těší naše srdce.
12. prosince 2008
si členové skupiny pod vedením Jaroslava Kačírka připravili výstavu ze svých
děl a také výstavu k výročí Sokolovny z let 1928 po současnost, která byla nainstalována ve vestibulu sokolovny v rámci oslav 80. narozenin Sokolovny
Kojetín.

Divadelní soubor Hanácká scéna
V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín. Za dobu své činnosti se soubor zapsal do
podvědomí obyvatel celého regionu jako kulturní těleso, přinášející divadelnímu
publiku hodnotné umělecké zážitky. Amatérské divadlo v Kojetíně má dlouholetou tradici. Ochotnická představení zde byla hrána již na konci 19. století. Na
podzim roku 1949 byl oficiálně založen nový divadelní soubor, který si dal název Hanácká scéna Kojetín. Hanácká scéna Kojetín hrála především pro diváky
v Kojetíně a okolí. Získala si hodně příznivců ve městech a na vesnicích jak okre-
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su Přerov, tak také okresů Kroměříž a Prostějov. Každá hra měla premiéru právě
na prknech kojetínské Sokolovny.
V roce 2007 herci Hanácké scény začali spolupracovat s brněnským hercem Radimem Korábem, který soubor režijně vedl. Soubor nastudoval komedii na motivy
filmu „Někdo to rád horké“ s názvem „Holt někdo to rád hot“. S touto komedií soubor vystoupil několikrát v Kojetíně a objel s ní celý mikroregion Střední Haná.
Začátkem roku 2008 odehrála Hanácká scéna toto představení ještě dvakrát
a zúčastnila se také soutěžní části Divadelního Kojetína 2008.
15. února 2008
se rozjeli členové místní Hanácké scény do Troubek s komedií na motivy filmu
„Někdo to rád horké“ s názvem „Holt někdo to rád hot“. Místní publikum i vedení
obce je vřele přijalo a super reagovalo během představení (omluvy H. S. za neutichající výbuch smíchu během představení). Hercům se hrálo velmi uvolněně.
Představení vidělo: 120 účastníků
14. března 2008
páteční čtvrtá hodina odpolední Divadelního Kojetína 2008 připadla na domácí
soubor Hanácká scéna. Koječáci předvedli svou - na domácí půdě již známou
- divadelní komedii Holt někdo to rád hot. Představení domácího souboru bylo
důstojným divadelním počinem, jenž úspěšně reprezentoval hostující město divadelní přehlídky. Za scénografii této inscenace byl udělen diplom Radimu Korábovi
a Nikole Švédové.
28. března 2008
vyrazili členové Hanácké scény Kojetín do dalekého městyse Boleradice
(okres Břeclav), kde měli tu čest odstartovat třídenní seminář pro školní mládež
s názvem Divadelní dílna 2008. Po cestě obdivovali krásy vinařského kraje a po
příjezdu do Boleradic se všem rozšířily panenky při pohledu na nádherně zrekonstruované a vybavené divadlo. Jen tiše záviděli zvukovou a osvětlovací techniku,
vzestupná pohodlná sedadla, prostorné šatny a jeviště s elektricky ovládanou
oponou a kontaktními telefony s kabinou apod. V půl osmé kojetínský soubor pro
místní obyvatele a pro účastníky semináře s velkým úspěchem odehrál komedii
„Holt někdo to rád hot“. S touto úspěšnou inscenací se tak soubor stylově rozloučil, protože ji zahrál naposledy.
Představení vidělo: 200 účastníků
Leden - červen 2008
V zimě 2008 začal soubor pod režijním vedením studovat komedii Williama
Shakespeara „Večer tříkrálový aneb Cokoliv chcete“, ale bohužel se tuto komedii nepodařilo dotáhnout do zdárného premiérového konce. Hlavním důvodem
byl odchod některých členů na vysokoškolská studia a později se i výběr titulu
ukázal za nevhodně zvolený pro mladý a nezkušený divadelní kádr v Kojetíně.
Září - prosinec 2008 (každé úterý od 18 hodiny, sokolovna)
Na podzim 2008 se soubor rozhodl pokračovat v činnosti a začal již pod režijní
taktovkou dvou stávajících členů Hany Hásové a Jakuba Šírka nacvičovat další
komedii. Tentokrát soubor sáhl do díla osvědčeného autora Járy Cimrmana a vybral si pohádku s názvem „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“, protože chtěli, aby
se tentokrát pobavili i jejich nejmenší fanoušci. Jaké však bylo překvapení, když
na neveřejném představení u dětí pohádka propadla. Bohužel tato divadelní hra
děti příliš nepotěšila, zato dospělé zaručeně pobavila. S Hanáckou scénou jsme
se vydali do pohádkové říše, kde se princ Jasoň snažil získat kouzelný prsten
od obra Koloděje, který zaklel princeznu Zlatovlásku do podoby muže. Pokud
by se mu tento čin podařil, získal by nejen její srdce, ale i půl králoství, lovecký
zámeček a troje povlečení. Na cestě za obrem ho provázel svérázný průvodce
Bystrozraký, který plynule ovládal 147 světových jazyků, ovšem při jejich studiu
přišel o značnou část svého bystrého zraku. Jak tedy jejich putování dopadlo?
Zeptejte se Děda Vševěda!
Osoby a obsazení: Dlouhý, Široký a Krátkozraký - Jan Kramář, Zlatovláska - Lenka
Šípková, Král - Tereza Panáková, Princ Jasoň - Milan Ligač, Princ Drsoň - Zuzana Hladíková, Děd Vševěd a Mochomůrka - Marie Němečková, Pocestný a Stromeček
- Jana Baluchová, Obr Koloděj - Hana Svačinová.
Režie - Hana Hásová a Jakub Šírek, scéna a kostýmy - Hanácká scéna a Viliam
Baluch, světla a zvuk - Zdeněk Novák, nápověda - Hana Svačinová.
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28. listopadu 2008
se tradiční prosincová akce Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí neobešla bez vstupu Hanácké scény. Po loňské premiéře,
kdy herci Hanácké scény u stromu zahráli „Kojecké Betlém“, si členové divadelního souboru tentokrát pro děti připravili velké překvapení - příchod samotné
návštěvy z nebes - Ježíškova posla - pětimetrového anděla Fridolína. Konstrukci
pětimetrové loutky na pojízdém a ovladatelném voze sestrojil Zdenda Novák,
Jana Nováková a Hana Svačinová ušily loutce kostým, Maruška Němečková
vyrobila hlavu anděla, Hana Hásová a Kuba Šírek sepsali scénář a Honza Kramář Fridolínovi propůjčil hlas. Anděl dětem nejdříve vyprávěl příběh o Ježíškovi,
nechal dětem pod stromem u kašny "nebeskou schránku" na přáníčka Ježíškovi,
obešel s dětmi náměstí, aby se s nimi zase příští rok ve zdraví sešel a s místostarostou Jiřím Šírkem slavnostně rozsvítili vánoční strom na náměstí.
10. prosince 2008
se v podvečerních hodinách uskutečnila veřejná generálka pohádky autorů Svěráka a Smoljaka - Dlouhý Široký a Krátkozraký.
12. prosince 2008
v rámci slavnostní akce „Osmdesátiny kojetínské Sokolovny“ nám herci Hanácké
scény, v čele s Lenkou Šípkovou, premiérově zahráli komediální pohádku Divadla Járy Cimrmana autorů Svěráka a Smoljaka - Dlouhý Široký a Krátkozraký
v režii dvou členů souboru - studentů místního gymnázia Hany Hásové a Jakuba
Šírka.

Národopisný soubor Hanácká beseda
Národopisný ruch, snahy o udržení a zachování hanáckých lidových krojů, obřadů, zvyků a obyčejů se začal v Kojetíně oživovat již po roce 1900. Tento život
však byl udušen první světovou válkou. Když v roce 1919 byl uspořádán první ples, bylo vidět, kolik krojů přes válku zmizelo. Díky velkému zájmu Hanáků
a díky Anně Hýžďalové se začaly opět kroje šít. Po roce 1948 vznikl v Kojetíně
taneční soubor, který si dal oficiální název Hanácká beseda.
Po více jak sto let Hanácká beseda udržuje v Kojetíně a okolí hanácké tradice,
zejména pořádáním tradičního Hanáckého bálu, který vrcholí společným tancem
„Moravskou besedou“, spolupořádáním Kojetínských hodů (krojovaný průvod,
Ječmínkova jízda králů, předání hodového práva a přehlídka národopisných
souborů) a právě od roku 2008 navázáním na tradici stavění a kácení májek v
Kojetíně. Již několikátá generace v našem městě obléká krásný hanácký kroj,
zpívá hanácké písničky a tančí hanácké tance.
Členové Hanácké besedy (Karel Drbal - vedoucí souboru, Věra Drbalová st.,
Věra Drbalová ml., Lenka Drbalová, Ivona Drábková, Evžen Fréhar, František
Kraváček, Kateřina Krčmařová, Libor Krčmař ml., Ladislav Gardavský ml., Michaela Hrušková, Kamil Málek, Ladislava Minaříková, Jiří Minařík, Hildegarda
Porčová, Jaroslava Ráblová, Kateřina Sedlářová, Hubert Sedlář, Vlasta Trčková,
Zdeněk Vrana ml., Kateřina Zavřelová, Břetislav Zavřel, Vladimír Zavřel, Jaroslav
Drbal, Františka Drbalová, Hana Dvouletá, Miroslava Ernstová - hudební doprovod, Ladislav Gardavký st., Marie Gardavská, Jarmila Jurmanová, Hana Ligurská, Jaroslav Minařík, Pavla Minaříková, Zdeněk Vrana st., Ludmila Vranová,
Jan Jakub Vražina - výroba hanáckých opasků) se scházejí na svých pravidlených zkouškách každý pátek od 20 hodin v sále sokolovny nebo VIC.
9. února 2008
se členové Hanácké Besedy prezentovali na Hanáckém bále v Kostelci na
Hané. Ples obohatili krásným hanáckým svatebním tancem s názvem „Kolo“.
16. února 2008
se konal tradiční Hanácké bál, který každoročně pořádají členové národopisného souboru Hanácká Beseda při MěKS Kojetín. K tanci a poslechu vyhrávala
dechová hudba Věrovanka a cimbálová muzika Dubina. V programu vystoupily
děti z folklórního souboru Sluníčko Kojetín. Nechybělo ani vystoupení hostů národopisného souboru Kosíř z Kostelce na Hané a vystoupení domácích - Hanácké Besedy s novým svatebním tancem „Kolo“. Vyvrcholením Hanáckého bálu
bylo tradiční společné zatančení „Moravské besedy“.
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23. února 2008
se někteří členové Hanácké besedy zúčastnili Moravského plesu v Praze. Společně s národopisným souborem Kosíř z Kostelce na Hané zatančili rozverné
tanec "Hanko rozmilá".
1. května 2008
se členové národopisného souboru Hanácká beseda rozhodli navázat na tradici
stavění májek v Kojetíně. Pro letošní rok zvolili místo pro stavbu májky dvůr rodiny Gardavských, kde se májky již dříve stavěly. V 17 hodin se sešel celý soubor
a jeho příznivci a začaly přípravy na stavění - nechyběl nezbytný doping v podobě domácí slivovičky a pivečka, které věnoval pan starosta (dluh od kojetínských
hodů), a které přišlo v máji vhod. Tetina Gardavská myslela i na hladové žaludky
a všechny zasytila výbornou škvarkovou pomazánkou. Děvčata donesla domácí koláče. Nejdříve chlapi vyhloubili metr a půl hlubokou jámu a seřezali kmen
devatenáctimetrového stromu. Děvčata se vrhla na zdobení vršku májky, kterou
zkrášlila růžemi, ozdobným kolem s třásněmi, větším zvonkem a "lahví slivovice". Pomocí tří žebříků a lana se májka horko-těžko začala tyčit nad střechy
domů v Olomoucké ulici. Vše dobře dopadlo a májka nám v Kojetíně více jak po
patnácti letech zase stála.
6. června 2008
úderem 19. hodiny chtěli naši krásnou májku v Kojetíně ukrást dva zloději (Laďa
Zavřel a Hubert Sedlář). Naštěstí jim cestu zkřížil a jejich plány přerušil místní
policajt (Franta Kraváček) s ponocným (Břeťa Zavřel), ale zlodějům se podařilo
uprchnout. O koupi májky projevil velký zájem Žid (Evžen Fréhar) se svou ženou Ráchel (Hilda Porčová), kteří májku nakonec vyhandlovali za 250 eur "keš"
od hajného (Laďa Gardavský ml.). Ale kdo jim májku pokácí? Nad Židem chtěli
vyzrát zloději, kteří se opět pokusili májky zmocnit, ale hajný je z májky jednou
ranou sestřelil. Zranění zloději spadli z máje jako hrušky a váleli se v krvi pod
májkou. Zasáhnout museli doktoři (Laďa Šťastník a Karel Drbal) s nekompromisní sestřičkou (Lenka Drbalová), která bez poplatku 30 Kč odmítla první pomoc
poskytnout. Nakonec došlo i na nebezpečnou operaci s transfůzí a oba zloděje
se podařilo zachránit. To už na scénu přichází celá chasa a hajný policajtovi objasňuje, že májku před měsícem čestně zakoupila, nazdobila a postavila právě
místní chasa a má plné právo ji pokácet. Za zvuku cimbálové muziky Dubina
byla májka pokácena (v našem případě odborně pokladena). Nakonec se strhla
velká mela o nazdobenou špici májky a tím skončil celý příběh "Kácení májky
v Kojetíně", který se odehrál v pátečním podvečeru na dvoře Gardavských, v
hereckém podání členů naší Hanácké besedy, za huronského smíchu, dobré
nálady a za doprovodu cimbálové muziky Dubina.
21. června 2008
odjeli členové národopisného souboru Hanácká Beseda reprezentovat kojetínský folklór na Červnové hanácké slavnosti do Tlumačova, kde zatančili pásmo
"Řemeslnických tanců".
17. srpna 2008
chceme v našem městě v rámci Kojetínských hodů přiblížit široké veřejnosti, zejména pak mladé generaci, způsob života a zábavy našich předků, rozvíjet jejich
zájem o práci v národopisných souborech, rozšiřovat jejich vědomosti a znalosti
o kraji, ve kterém žijí. To se nám daří především díky národopisnému souboru
Hanácká beseda, který je nápomocen při utváření dopoledního nedělního programu Kojetínských hodů. Členové souboru jsou nápomocni při organizování
krojovaného průvodu a Ječmínkovy jízdy králů. Kojecký rychtář Jaroslav Minařík
každým rokem přebírá od starosty hodové právo a kojecká chasa vyplácí přímo
na náměstí hříšníky „feroló „ a to „na gatě nebo ve zlatě“. Hanácká beseda je
pravidelným účastníkem přehlídky národopisnýcc souborů, kterou vždy zpestří
a obohatí o své vystoupení.
Chválihodná a nedoceněná je i práce dvou členek Hanácké besedy Kojetín, Hany
Dvouleté a Kateřiny Krčmařové, které se snaží podnítit zájem o hanácký folklór
u nejmladší generace. S dětmi v kroužku Sluníčko po celý rok nacvičují hanácké
tance a učí je hanácké písničky. Pravidelně s novým pásmem tanců vystupují
v hodovém programu.
12. prosince 2008
přispěl soubor svým tanečním vystoupením do programu „80 let kojetínské
Sokolovny“ - tanec „Lobodice“, svatební tanec „Kolo“, žertovné tanec „Hanko
rozmilá“ a pásmo hanáckých tanců „Ty Kojecky hatě“.
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
Country taneční skupina Lucky While

Country taneční skupina Lucky While pracuje pod naší hlavičkou od roku 2007.
Skupina se zabývá country a mexickými tanci, ve velké míře také tanci moderní
americké country lines dance. Jako doplněk skupina zkouší také tance skotské,
irské a řecké. Inspiraci většinou členové skupiny čerpají z akcí pořádaných pražskou Dvoranou, což je organizace zabývající se pořádáním seminářů a festivalů
spojených s tancem, ale samozřejmě vystupují i s tanci z vlastní produkce.
Pravidelné zkoušky skupiny probíhají každý pátek od 17 hodin v sále sokolovny nebo VIC.
1. března 2008
uspořádalo MěKS Kojetín společně s country taneční skupinou Lucky While v pořadí již druhý Country bál. V programu nechyběla precizní taneční vystoupení
domácí country skupiny Lucky While. Členové skupiny v jednotlivých vstupech
naučili návštěvníky plesu tři základní country tance.
6. června 2008
se skupina Lucky While prezentovala tancemi ve stylu country a moderního Line
dancingu na akci MěKS Kojetín s názvem Vítání léta.
8. června 2008
skupina vystoupila na místní střelnici v programu Dětského dne. Ve čtyřech
vstupech tanečníci předvedli Country - „Polka, polka“, Line dance - „Rio Grande“,
Mexico (Veracruz) - „Tilingo Lindo“ a „La Revolcada“.
14. června 2008
se rozjela skupina do nedalekých Němčic nad Hanou, aby tam vystoupila v programu Country jízdy. Skupina představila tance „Harry“ a „2 a 7“.
15. srpna 2008
zpestřili členové skupiny program sponzorského večírku v hotelu Pivovar, který se konal v rámci Kojetínských hodů. Zatančili dva efektní mexické tance „La
Bruja“ v překladu „Tanec čarodějnic“ a „Tilingo Lindo“ a jeden Line dance - „Rio
Grande“.
17. června 2008
v dopoledním programu Kojetínských hodů věnovali Hanácké besedě Kojetín
polku z Chodska s názvem „Každá kačenka“. První sérii jejich odpoledních vystoupení zahájili Country tancem „Harry“. Na další tanec pod názvem „2 a 7“ se
musel jeden tanečník velmi rychle převléknout. Druhý vstup věnovali mexickým
tancům - temperamentí „La Revolcada“ a „Tilingo Lindo“. Na závěr zatančili moderní Line dance „Rio Grande“.
30. června - 12. července 2008
skupina Lucky While ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Kojetín každoročně
pořádá letní tábor pro děti v táborové základně „Na Vlčí“, která leží blízko
obce Rajnochovice. Letošní se konal ve stylu „Filmaři“.
3. - 5. října 2008
se členové skupiny zúčastnili nepostupové přehlídky tanečních country skupin
„Písecké Dupání II“. V rámci přehlídky se zúčastnili i workshopu s Nancy Morgan z USA, světově uznávanou choreografkou a instruktorkou, která získala nespočet ocenění na světových šampionátech v Line a Couple dance a také si
v podvečer zatančili s Davidem Millstonem z USA, lektorem country tanců, který
vedl výuku v doprovodu 25 tanečníků z USA. Písecká přehlídka byla určena
všem, kteří chtěli předvést své taneční umění a potkat se s ostatními skupinami
se stejným zájmem. Představit se mohly všechny taneční styly: Country, moderní
country, Line dance, Clogging, Kankán...
10. - 12. října 2008
uspořádala Taneční škola Dvorana Praha poprvé soutěž v tradičních country
tancích Country Dance Festival Jasana Bonuše 2008 za účasti tří lektorů z
USA a také za hojné účasti tanečníků ze světa - 50 tanečníků z Dánska, 12 tanečníků z USA a 8 tanečníků z Japonska. Festival si nenechali ujít ani členové
naší skupiny.
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
12. prosince 2008
skupina Lucky While zpestřila narozeninový program „Osmdesátin kojetínské
Sokolovny“ tanečním pásmem čtyř mexických tanců.

Pěvecký soubor Cantas
Pěvecký soubor Cantas začal od září 2008 opět pracovat pod hlavičkou MěKS
Kojetín. Počátky sboru sahají někde do roku 2001 a kojetínská Sokolovna byla
svědkem jeho několika úspěšných koncertů - za zmínku stojí "Glory Haleluja", "Dobrá zpráva", "Chodci nebo poutníci", "Stejně bych oknem za muzikou
plách´..." Sbormistrem souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň korepetitorem i dirigentem. Cantas tedy znovu otevřel své pěvecké brány všem zpěvákům
a zpěvačkám a těší se na nové členy. My všichni se zase určitě těšíme na navázání na sérii předešlých úspěšných koncertů.
Pravidelné zkoušky probíhají každou středu od 18.30 hodin v klubovně
VIC.
12. prosince 2008
se poprvé pod naší hlavičkou pěvecký sbor předstvil v rámci programu „Osmdesátin kojetínské Sokolovny“, kdy členky souboru zazpívaly deset písniček.

4. Kurzovní činnost
KURZ JÓGY

CVIČENÍ PILÁTES

JAZYKOVÉ KURZY

Do června 2008 dobíhal kurz jógy
2007/2008.
Účast - 20 cvičenců

Do května 2008 cvičili účastníci
přihlášeni na rok 2007/2008.
Účast - 20 cvičenců

2. září 2008

16. září 2008

zahájen kurz jógy 2008/2009 - cvičení
vede Alena Flegelová z Přerova.
Cvičí se každé úterý od 17.00 do 19.00
hodin na kojetínské poliklinice.

bylo zahájeno cvičení metodou
Pilátes 2008/2009 - kurz vede Monika
Paráková. Cvičí se každé úterý od
18.30 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 20 cvičenců

Do června 2008 dobíhala angličtina,
bohužel se ve školním roce 2007/2008
otevřel pouze jeden kurz anglického
jazyka, pro mírně pokročilé. Kurz vedl
lektor z jazykové školy TIM Přerov
Mgr. Tomáš Pleva každou středu od
17.00 do 19.15 hodin na ZŠ nám. Míru
a v budově VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 10 účastníků

Účast - 20 cvičenců

TANEČNÍ
24. září 2008
byl zahájen kurz tanečních nejen pro studenty místního gymnázia. Taneční
vyučoval mistr Pavel Nečesaný z Přerova každou středu od 17 do 19.15 hodin
v sále Sokolovny. Celkem 10 lekcí + prodloužená tanečních + závěrečná
kolona.
Účast - 80 studentů
8. října 2008
byl zahájen kurz tanečních pro dospělé. Tanečnímu umění je učil mistr Pavel
Nečesaný z Přerova každou středu od 19.30 do 21.30 hodin v sále Sokolovny.
Celkem 8 lekcí + závěrečná taneční.
Účast - 80 tanečníků

11. září 2008
byl zahájen kurz anglického jazyka
pro středně pokročilé na rok
2008/2009. Kurz vede Mgr. Tomáš
Pleva každý čtvrtek od 17.30 do
19.45 hodin v budově VIC Kojetín na
Masarykově náměstí.
Účast - 15 účastníků
25. září 2008
byl zahájen kurz anglického jazyka
pro začátečníky na rok 2008/2009.
Kurz vede Mgr. Radana Nosková
každý čtvrtek od 17.30 do 19.45 hodin
v budově VIC Kojetín na Masarykově
náměstí.
Účast - 15 účastníků

5. Zprostředkovatelská činnost
V průběhu roku 2008 MěKS Kojetín
zveřejnilo na vývěskách a na stránkách Kojetínského zpravodaje cca
80 zájezdů ve spolupráci s cestovní kanceláří Marion tour Kroměříž
(převážně na muzikály, výstavy a
poznávací jednodenní zájezdy). Do

konce roku 2008 této nabídky využilo
40 zájemců z Kojetína a okolních obcí.
Zájem byl především o zájezdy do
pražských divadel na muzikály Carmen, Angelika a Kleopatra, zájezdy
do vídeňských muzeí, do termálních
lázní Györ v Maďarsku a Podhajská na

Slovensku a v měsíci prosinci tradičně
o zájezdy do Vánoční Vídně, v roce
2008 obohacenou o výstavu Vincenta
van Gogha.
Nabídka zájezdů je velmi pestrá a nabízí úžasné a rozmanité možnosti využití volného času s bohatými zážitky.
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6. Činnost Vzdělávacího a informačního centra
valech, podávala informace o ubytování, stravování, informace o historii
a památkách města, o památkách
a přírodních zajímavostech okresu.

Vzdělávací a informační centrum je
řádným členem Asociace turistických a informačních center v kategorii „C“.
V průběhu roku 2008 pracovnice na VIC
v plné míře informovala a propagovala
činnost zaměřenou na kulturní, tělovýchovné a jiné společenské aktivity
v našem městě, ale i v kojetínském regionu. Podávala dopravní informace

Pracovnice VIC nabízela zdarma
nebo v prodeji především propagační materiály města. Prostřednictvím
plakátů, letáků, www stránek, telefonicky i e-mailem informovala obyvatele o místním dění, doplňovala
všechny dostupné webové portály
o akce v našem městě, podávala veškeré dostupné informace.
Zajišťovala, realizovala, instalovala
a hlídala výstavy a expozice muzea.

(vlakové i autobusové spojení), aktualizovala adresy úřadů a firem, informovala o kulturních a společenských
akcích ve městě a okolí, o programech kin, divadel, koncertech, festi-

Přijímala prvotní podklady pro Kojetínský zpravodaj a zároveň ho prodávala.
V rámci propagace města, mikroregionu a Olomouckého kraje byl rozšířen
sortiment zboží na VIC a v roce 2008
byly dány do prodeje nové prodejní
materiály.
Pracovnice VIC také zajišťovala pronájmy nebytových prostor VIC.
Na VIC byly také rozšířeny služby,
které zpočívají v kopírování, faxování,
skenování a uveřejňování inzerátů.
Od září 2008 zajišťuje VIC sběrnu
a výlep plakátů (úterý a čtvrtek) na devíti sloupech ve městě Kojetíně.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2008
(podklady nejsou stoprocentní, monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC

I.

II.

III.

Telefonické dotazy:

19

21

Osobní návštěva a dotazy:

66

287

- na plesy

IV

V.

VI.

15

14

14

49

40

89

Hody
2008

IX.

X.

XI.

XII.

CELKEM

VII.

VIII.

17

21

29

0

33

22

19

12

236

60

72

78

6

265

359

63

77

1511

13

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

32

- na zájezdy CKMT

6

4

2

5

1

0

0

0

0

2

5

7

4

36

- na pronájem neb. prostor

4

2

4

4

6

6

2

1

0

4

2

2

2

39

- na uzavírku silnice

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

- na sport v Kojetíně

0

0

1

0

0

0

0

0

0

8

12

0

0

21

- mapy a cyklomapy

0

0

3

5

8

3

6

5

0

5

10

0

0

45

- na památky ve městě

0

0

5

3

2

3

5

5

0

2

0

0

4

29

- na příspěvky KZ

2

1

1

1

2

1

2

1

0

2

1

1

2

17

- na divadelní představení

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

15

6

0

36

- autobusy a vlaky

3

5

2

2

5

3

2

1

0

2

5

1

8

39

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

21

24

79

- na hrady a zámky

0

0

0

5

4

2

8

5

0

0

0

0

0

24

- na solárko

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

9

- na dětský den

0

0

0

0

5

14

0

0

0

0

0

0

0

19

- na internet

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

4

- na ubytování v Kojetíně

3

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

7

- na otevírací dobu koupaliště

0

0

0

0

0

8

10

10

0

0

0

0

0

28

- na kurzy MěKS

0

0

0

0

0

0

13

26

0

28

9

3

0

79

- na okolní města

0

0

0

0

2

1

5

0

0

0

0

0

0

8

- na stravování v Kojetíně

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

5

- na zajímavosti mikroregionu

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

0

6

- na kojetínské hody

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

7

- prodej vstupenek

0

260

0

0

42

0

0

0

0

185

260

0

0

747

- odevzdání plakátů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

6

5

31

10

8

10

11

10

14

10

10

0

16

10

10

10

129

5

2

1

4

2

3

1

2

3

1

2

5

1

32

Návštěvníci výstavy

42

355

596

264

40

17

16

18

377

106

83

61

92

2067

Návštěvníci D. O. D.

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

150

Prodej suvenýrů

26

10

11

17

19

20

39

30

44

17

18

14

17

282

Návštěva muzea

0

0

0

0

3

3

1

1

209

0

0

0

4

221

- na kalendář mikroregionu

- prodej KZ
- různé

Kopírování
Celkem návštěvníků

25

14

24

25

9

13

22

27

0

15

20

18

10

222

178

687

695

360

174

280

171

183

636

436

502

175

212

4689
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7. Výstavnictví
LEDEN 2008
v galerii VIC do 11. ledna 2008 pokračovala prodejní výstava obrazů 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 chtěla s Vámi podělit
se svou zálibou. Výstava byla otevřena do 11. ledna 2008
Návštěvnost: 42 návštěvníků
28. ledna 2008
byla otevřena Jubilejní výstava prací žáků ke 120. výročí založení Základní
školy Svatopluka Čecha Kojetín. Výstava byla otevřena do 29. února 2008.
Návštěvnost: 355 návštěvníků

BŘEZEN 2008
10. března 2008
byla slavnostně otevřena výstava výtvarných a rukodělných prací dětí a mládeže
s názvem VÍTÁME JARO, kterou uspořádalo Sdružení ředitelů základních škol,
předškolních zařízení a ostatních školských zařízení mikroregionu Střední Haná.
Výstava byla otevřena do 14. března 2008.
Návštěvnost: 200 návštěvníků
20. března 2008
byla v galerii VIC nainstalována a zpřístupněna prodejní výstava s názvem
Kresby autorky Hani Grino. Výstava byla otevřena do 16. května 2008.
I v Kojetíně jsme měli možnost se pokochat krásným uměním kreslířky z Bystřice
pod Hostýnem.
Návštěvnost: 396 návštěvníků

DUBEN 2008
14. dubna 2008
byla v minigalerii VIC otevřena výstava soutěžních prací na téma „Můj strom můj les“, kterou uspořádal Městský dům dětí a mládeže Kojetín. Výstava trvala
do 25. dubna 2008. Své práce zde vystavili studenti Gymnázia Kojetín, žáci ZŠ
Sv. Čecha a ZŠ Sladovní, kroužky MěDDM Kojetín a děti z MŠ Uhřičice. Výstava
stála za zhlédnutí a zaujala novými výtvarnými nápady.
Návštěvnost: 264 návštěvníků

KVĚTEN 2008
30. května 2008
byl v sále Vzdělávacího a informačního centra uspořádán Vzpomínkový pořad
spojený s vernisáží výstavy obrazů, sochařských děl a keramiky. V Kojetíně
jsme tak uctili památku a vzpomněli 110 let od narození a 40 let od úmrtí akademického malíře Jana Sázela, 110 let od narození hudebního skladatele a pedagoga Gustava Voždy, 110 let od narození spisovatele a překladatele Františka
Nevrly, 100 let od narození akademického sochaře Stanislava Hlobila st., 100
let od narození spisovatele Bohumíra Štégera, 85 let od narození akademického
sochaře Zdeňka Krybuse, 85 let od narození malířky a keramičky Olgy Babrajové, 80 let od úmrtí vlasteneckého kněze P. Jana Ryndy, 75 let od narození
akademického sochaře Stanislava Hlobila ml. V galerii byla vystavena díla sochařů Stanislava Hlobila ml. a st. a Zdeňka Krybuse, obrazy Jana Sázela, obrazy
a keramika Olgy Babrajové. Výstava byla otevřena až do 31. srpna 2008.
Návštěvnost: 468 návštěvníků
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Výstavnictví
ZÁŘÍ 2008
19. září 2008
líbavé melodie v podání flétnového dua ze Základní umělecké školy Kojetín zazněly na úvod slavnostní vernisáže výstavy z dílny členů tvůrčí skupiny Signál 64 v galerii VIC Kojetín. Za tvůrčí skupinu Signál 64 všechny přítomné přivítal
a výstavu prezentoval její vedoucí pan Jaroslav Kačírek. Výstava opět dokázala,
že Signál 64 má pořád co nabídnout, ukázat a překvapit. V galerii mohli návštěvníci obdivovat práce našich stálic - fotografie přírody Jaroslava Hebnara a jeho
ženy Marie, izohelie Jaroslava Řihoška, akvarel od Boleslava Leinerta a obrazy
od Alice Stonové. Nepřehlédnutelné také byly práce nových členů skupiny - keramika Renaty Sedlákové, fotografie Jiřího Šírka, obrazy Jiřiny Jablonské a litiny,
fotografie z videoklipů a videí, ale i samotné video Pavly Kačírkové. Nestárnoucí
jsou fotografie Jiřího Spáčila a také dílo dlouholetého vedoucího skupiny pana
Svatopluka Spáčila, který by se v roce 2008 dožil svých osmdesátin. Městské
kulturní středisko Kojetín, pod kterým skupina pracuje, děkuje všem autorům,
kteří své práce vystavili na domácí půdě a přejeme jim ať i nadále svými díly hladí
naše duše a těší naše srdce.
Návštěvnost: 189 návštěvníků

ŘÍJEN 2008
31. října 2008
byla slavnostní vernisáží otevřena Výstava k 120. výročí Sokola Kojetín v galerie VIC. K vidění byly převážně fotografie z raného období Sokola Kojetín až po
současnost, dokumentace, různé materiály, vzpomínkové předměty a cvičební
nářadí jednotlivých oddílů. Výstava trvala do 30. listopadu 2008 a jistě byla zajímavá nejen z historického hlediska.
Návštěvnost: 61 návštěvníků

PROSINEC 2008
5. prosince 2008
byla slavnostní vernisáží otevřena výstava obrazů našeho kamaráda, dlouholetého člena tvůrčí skupiny Signál 64, Petra Leinerta, který v roce 2008, přesně
26. října, oslavil své krásné kulaté výročí. Jsme moc rádi, že se rozhodl své kulatiny oslavit svou autorskou výstavou právě u nás, v rodném Kojetíně. O hudební
program se postaralo flétnové trio Základní umělecké školy v Kojetíně. Petra a
jeho dílo nám přiblížil vedoucí tvůrčí skupiny Signál 64 Jaroslav Kačírek. Petrovi
přejeme především pevné zdraví, co nejvíce společných chvilek s rudkou, křídou, perem či barvou a výkresem a ať mu jeho kreslení přináší to pravé odvázání. Výstava byla otevřena do 9. ledna 2009 a stála určitě za návštěvu.
Návštěvnost: 92 návštěvníků

8. Muzeum Kojetínska
V roce 2008 proběhl generální úklid
všech místností v budově v Husově
ulici, kde je umístěn depozitář
kojetínského muzea. Byly oprášeny
a ošetřeny muzejní sbírky.
Na podzim 2008 do hlavního depozitáře
v zadní části budovy na Husově ulici
zateklo. Bližším prozkoumáním střechy
bylo zjištěno, že ta je v havarijním stavu
a proto byla ihned opravena. Bohužel
byl zjištěn fakt, že v havarijním stavu
je i střecha přední části, proto byla
přislíbena oprava v roce 2009.
Na dohodu o provedení práce od
září 2008 začal v muzeu pracovat
PhDr. František Řezáč, historik
a místní kronikář. Jeho práce spočívaly

především v třídění, řazení, číslování,
popsání a zapsání nových muzejních
sbírek do přírůstkové knihy, kdy
jsou mnohdy zapotřebí historické
znalosti.
Nové sbírkové předměty do muzea

věnovali místní obyvatelé nebo byly
převedeny z MěKS Kojetín.
Veřejnosti byly v roce 2008 přístupné
dvě stálé expozice muzea - „Židovský
koutek“ a „Nové přírůstky v depozitáři
kojetínského muzea“.
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9. Činnost Městské knihovny Kojetín
PLNĚNÍ HLAVNÍCH
ÚKOLŮ
Ve všech knihovnách střediska probíhala po celý rok pravidelná výpůjční
a informační činnost, v kojetínské
knihovně denně, včetně sobotních
služeb, v místních knihovnách jednou
nebo dvakrát týdně, podle velikosti obce. Součástí výpůjční činnosti je
také velmi využívaná meziknihovní
výpůjční služba (obstarávání odborné a studijní literatury z fondu jiných
knihoven).
Všechny knihovny střediska nabízejí
svým čtenářům také přístup k internetu. V Kojetíně mají čtenáři a ostatní
uživatelé knihovny k dispozici tři studijní místa v oddělení pro dospělé a
dvě studijní místa v oddělení dětském,
v místních knihovnách po jednom studijním místu s přístupem na internet.
V oblasti kulturně vzdělávací činnosti
připravila Městská knihovna v Kojetíně řadu zajímavých akcí - besed se

VÝPŮJČNÍ ČINNOST
Výpůjční činnost probíhala, jak bylo již
uvedeno, pravidelně ve všech knihovnách střediska.
Městská knihovna v Kojetíně pokračovala i nadále ve spolupráci se všemi

spisovateli, o knihách, lekce informační výchovy pro žáky základních škol
i gymnázia, knihovnická minima pro
mateřské školy, výstavky, soutěže pro
dětské čtenáře, exkurze do jednotlivých oddělení knihovny.
Pravidelně se zapojuje i do celostátních akcí, jako je „Týden knihoven“,
„Březen - měsíc internetu“, „Celé Česko čte dětem“.
Mezi nejzajímavější akce roku patřil
bezesporu pořad s Českým rozhlasem
Olomouc „Jak se dělá rádio“, který návštěvníkům umožnil nahlédnout zblízka do atraktivního oboru, nové setkání
s přerovským cestovatelem Jiřím Márou na téma „Nový Zéland - Jižní ostrov“, besedy studentů gymnázia s pamětnicí básníka Petra Bezruče PhDr.
Zdenkou Tomáškovou.
Největší úspěch ovšem sklidila zábavná interaktivní show s populárním
ilustrátorem dětských knih Adolfem
Dudkem „Malování pro děti“. Pobavila, poučila a rozesmála nejen děti, ale
i všechny přítomné dospělé a její ohlas

byl na školách tak velký, že se akce
bude konat ještě pro další ročníky základních škol v roce 2009.
Nedílnou součástí knihovnické práce
je také průběžná práce s knihovním
fondem, který potřebuje soustavnou
obměnu, aby si zachoval svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost. To znamená pravidelné doplňování a nákup nových knih, odborné
knihovnické a technické zpracování
knižních novinek, odpisy zastaralé
a opotřebované literatury, aktualizace
a údržbu fondu.
Po celý rok vykonávaly pracovnice
Městské knihovny v Kojetíně jako každoročně i odborné knihovnické práce
v rámci zajištění služeb, vyplývajících
z regionálních funkcí MěK.
Pokračoval i pětiletý cyklus revizí knihovního fondu tak, jak to ukládá Zákon
257/01 o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb.
V roce 2008 byly revidovány knihovny
Měrovice, Uhřičice a Oplocany.

školními družinami (společná docházka dětí do dětského oddělení knihovny,
půjčování knih, besedy o knihách, soutěže pro děti v družinách...).
Na požádání byla poskytována donáška knih starším a nemocným čtenářům.
Bylo vyřízeno 93 požadavků na studijní

literaturu prostřednictvím „Meziknihovní výpůjční služby“.
Celkem bylo vyřízeno 655 rezervací
knih z fondu MěK.
Skladba čtenářů podle věku byla:
děti do 15 let - 36%, studenti do 19 let
- 7%, dospělí 20 - 60 let - 40%, dospělí
nad 60 let - 17%.

Tabulka výpůjční činnosti v roce 2008
Obec

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Výp.celkem

Periodika

Kovalovice

30

684

102

292

1108

87

Křenovice

51

1465

91

677

2284

379

Lobodice

102

3541

60

193

3896

630

Měrovice

140

5333

201

986

6660

1136

Oplocany

129

1714

33

195

2071

243

Polkovice

593

2082

308

798

3781

940

Popůvky

175

480

41

198

894

190

Stříbrnice

1103

2592

323

529

4547

684

Troubky

915

6361

283

1407

8966

608

Uhřičice

177

1924

96

347

2544

603

3415

26176

1538

5622

36751

5500

KOJETÍN

11318

27848

2942

6997

49105

8272

STŘEDISKO

14733

54024

4480

12619

85856

13772

Místní knihovny celkem
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Činnost Městské knihovny Kojetín
TABULKA ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ v roce 2008
Obec

Počet čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

12

4

175

Křenovice

37

17

460

Lobodice

47

5

472

Měrovice

57

26

906

Oplocany

43

13

446

Polkovice

40

14

602

Popůvky

11

6

172

Stříbrnice

28

6

613

Troubky

226

86

1352

Uhřičice

33

5

387

Místní knihovny celkem

534

182

5585

KOJETÍN

827

287

11081

1361

469

16666

STŘEDISKO

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ROCE 2008
Akce se konaly ve spolupráci se všemi základními školami v Kojetíně, se
školními družinami, gymnáziem, mateřskou školou a s Odborným učilištěm
i ZŠ v Křenovicích. Celkem se uskutečnilo 80 akcí.
Lekce informační výchovy pro žáky základních škol a studenty Gymnázia
Kojetín
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 31 lekcí pro žáky 1. - 8. tříd základních škol
a pro studenty Gymnázia Kojetín. (Počty lekcí jsou dány počtem tříd ve školách).
Návštěvnost: 620 účastníků
„Jarní prázdniny v knihovně“ - akce pro děti s rozšířenou půjčovní dobou,
soutěžemi a internetem a novou soutěží „Otázky z klobouku“.
Návštěvnost: 40 účastníků
Zeměpisná beseda s cestovatelem Jiřím Márou - Nový Zéland - Jižní ostrov
- pro širokou veřejnost a učně OU Křenovice.
Návštěvnost: 20 účastníků
Březen - měsíc internetu
Zapojení do celostátní akce, propagace internetu, bezplatné školení pro seniory
„Vyhledáváme na internetu“.
Návštěvnost: 40 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 2008, exkurze žáků základních škol a gymnázia do oddělení pro
dospělé čtenáře (pro 9. třídy a souběžnou třídu gymnázia, 1. ročník čtyřletého
studia gymnázia). Pro studenty gymnázia se uskutečnily besedy s PhDr. Zdenkou Tomáškovou s názvem „Vzpomínky na Petra Bezruče“. Pro starší dětské
čtenáře byla vyhlášena soutěž „Země krásná neznámá“ - vyhledávání v encyklopediích a na internetu. Stěžejní akcí týdne byla beseda „Malování pro děti“
s předním českým dětským ilustrátorem Adolfem Dudkem - pro 1. třídy základních škol, pro žáky ZŠ Křenovice a pro předškolní oddělení MŠ.
Návštěvnost: 260 účastníků
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Činnost Městské knihovny Kojetín
Pořady „Jak se dělá rádio“ ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc - pro
žáky 7. tříd ZŠ nám. Míru Kojetín, 2. stupeň ZŠ Sv. Čecha Kojetín a nižší ročníky
gymnázia.
Návštěvnost: 80 účastníků
Soutěž „Očima Josefa Lady“ - vyhodnocení dětské soutěže.
Beseda „Neotesánek“ - k základům společenského chování podle knihy I. Březinové - pro žáky 1. stupně Základní školy Sladovní Kojetín.
Beseda „Pojďte se smát“ - o knihách J. Fouska - pro 2. stupeň Základní školy
Sladovní Kojetín.
Soutěž „Velikonoční vajíčko“ - vyhodnocení a výstavka prací ze soutěže.
Besedy „Neplechaté pohádky“ - pro školní družiny ZŠ.
Soutěž „Země pohádek“ - pro malé čtenáře dětského oddělení MěK .
Besedy „Máme rádi zvířátka“ - pro mateřskou školu v rámci akce „Celé Česko
čte dětem“.
Soutěž „Hádám, hádáš, hádáme“ - vědomostní soutěž pro školní družiny.
Besedy „Pohádkové bytosti a strašidla“ - pro 1. třídy základních škol.
Návštěvnost: 360 účastníků
Čtvrtletní soutěž „Země živitelka“ - pro starší čtenáře dětského oddělení.
Besedy „Smějeme se celý rok“ - pro MŠ v rámci akce „Celé Česko čte dětem“.
Tvořivá soutěž „Jaro očima dětí“ - pro dětské čtenáře, výstavka nejlepších
prací z této soutěže v dětském oddělení knihovny.
Knihovnická minima - pro předškolní oddělení mateřské školy.
Besedy „Když je psů jako psů“ - pro žáky 4. tříd základních škol.
Tvořivá soutěž „Nejkrásnější vánoční ozdoba“ - výstavka prací ze soutěže.
Soutěž „Planeta Země“ - vyhledávání v encyklopediích a na internetu pro starší
dětské čtenáře.
Besedy „Už jsou tady Vánoce“ - pro školní družiny ZŠ.
Návštěvnost: 350 účastníků

PRÁCE
S KNIHOVNÍM FONDEM
- nákup a knihovnické zpracování
(včetně katalogizace) nových knih pro
Kojetín a celé knihovnické středisko
včetně regionálních fondů a retrokatalogizace starších fondů - celkem zpracováno 2.108 svazků (z toho Kojetín
nové knihy 947 svazků),
- odpis fondu - v roce 2008 vyřazeno
1.963 svazků zastaralé a opotřebované literatury (z toho Kojetín 844 svazků),

- revize fondu - v roce 2008 proběhly
revize fondu v MK Měrovice, Uhřičice
a Oplocany,
- příprava cirkulačních souborů pro
místní knihovny - odcirkulovalo 184
souborů + 40 souborů připraveno
do stálého fondu knihoven (celkem
v souborech 5.200 svazků). 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 míst-

ních knihoven (40 souborů),
- evidence na kartách pohybu fondu,
- objednávky a pravidelná evidence docházejících periodik, změny
v objednávkách,
- průběžná aktualizace fondu v Městské knihovně v Kojetíně i v místních
knihovnách střediska,
- opravy a údržba fondu, příprava
poškozených knih k převazbě,
- pravidelná aktualizace správnost
slovníků vždy po stažení sdílené katalogizace a aktualizaci souborného
katalogu.

10. Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín vydalo v roce 2008 opět 11 čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
ve kterém byly uveřejňovány veškeré
úřední záležitosti z radnice a vedení
města, 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
2008 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. Místní občané,
firmy i organizace také využívali předplatného na rok 2008.
Všechna čísla zpravodaje byla vždy
řádně zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města.
Od ledna 2008 grafickou úpravu
a sazbu zpravodaje zajišťují pracovnice MěKS Kojetín. Organizace zakoupila grafický program Adobe InDesign
CS3. Pracovnice byly s programem
seznámeny a zaškoleny.
Zpravodaj tiskne firma Jutty Group Přerov.
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11. Prezentace na www
Internetové stránky MěKS jsou velmi
přehledné s hezkou image. Návštěvníci zde najdou obsáhlé informace
o veškeré kulturní činnosti MěKS,
knihovny (nově on-line katalog) i VIC.
Stránky aktualizuje pracovnice MěKS
pravidelně každý den dle potřeby.

Veškerá činnost Městského kulturního
střediska Kojetín s bohatou fotodokumentací (MěKS Kojetín, VIC Kojetín
i Městská knihovna Kojetín) je prezentována na internetové adrese:

www.kojetin.cz/meks

Návštěvnost internetových stránek MěKS Kojetín
Rok 2007
Měsíc

Rok 2008

Počet návštěvníků
MěKS

Leden

Počet návštěvníků

Knihovna
-

MěKS
-

Knihovna
811

Počet zhlédnutí
za rok

87

4114

Únor

-

-

986

118

2591

Březen

-

-

1452

132

4607

Duben

-

-

1200

136

3778

Květen

-

-

1131

132

3022

Červen

-

-

1211

125

3582

23

6

1036

105

2814

Srpen

225

38

1544

90

4097

Září

283

48

1128

106

3039

Říjen

398

69

1323

133

3532

Listopad

644

89

1282

107

3283

Prosinec

561

84

1193

113

3070
41529

Červenec

Celkem

2134

334

14297

1384

Průměrná denní návštěva

22,28

2,43

62,08

4,02

11. Celkový přehled akcí a návštěvnosti
Akce

Rok 2007
Počet akcí

Rok 2008

Návštěvnost

Počet akcí

Návštěvnost

10

1765

16

2760

Akce pro děti

5

610

8

1140

Akce pro školy

7

2405

6

2060

Plesy

2

640

2

750

Pořady pro dospělé

2

2500

1

400

Divadelní přehlídka

1/16

1930

1/15

2000

Kojetínské hody

1/20

7000

1/19

7400

Akce na náměstí

1/5

1500

1/5

1500

Festivaly

8

2800

5

1620

Klubové večery

8

460

5

440

Výstavy

9

2000

9

2067

Kojetínské hudební léto

2

270

2

221

4/102

2150

7/136

3680

9

1130

2

320

Zájezdy

16

90

12

40

Akce Městské knihovny

Expozice muzea
Kurzy
Představení Hanácké scény

77

1810

80

2100

Návštěvníci - čtenáři Městské knihovny

-

11495

-

11081

Návštěvníci VIC

-

1000

-

2401

298

41555

323

41980

CELKEM
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III. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Vedlejší hospodářská činnost MěKS
Kojetín plynula z krátkodobých
a dlouhodobých pronájmů budov
- KD Sokolovna, VIC Kojetín,
muzeum Husova ulice, a KD
Kovalovice na společenské, prodejní
i soukromé akce.
Prostředky získávala organizace
také z maloobchodního prodeje
(VIC), za kopírování písemných
materiálů, za inzertní a reklamní
služby.

Dlouhodobě uzavřené pronájmy:

Krátkodobě uzavřené pronájmy:

- Jídelna v budově muzea v Husově
ulici - od 1. 8. 2008 fa Aliacon s. r. o.
- Učebna autoškoly v KD Sokolovna
(Ing. Jiří Gardavský Kojetín)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(IQ opice, Dušan Drbal)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(Skinned Alive, Ondřej Štěpánek)
- Trafika Tyršova ulice
(Miroslav Krchňák, Polkovice)

KD Sokolovna - 55 - prodejní akce
KD Sokolovna - 6 - soukromé oslavy
KD Sokolovna - 7 - plesy
VIC Kojetín - 27 - soukromé oslavy
VIC Kojetín - 13 - prezentační akce
VIC Kojetín - 16 - školení
KD Kovalovice - 22 - soukromé oslavy

IV. ROZPOČET 2008 (v tis. Kč)
Město
Účet

501

Text - popis

1-Kulturní domy

Město

dotace,
přísp.
na
provoz

ostatní
výnosy

Ostatní
zdroje

132

123

52

501

2-Knihovna

235

501

Spotřeba materiálu

367

502

1-Kulturní domy

390

502

2-Knihovna

161

502

Spotřeba energií

551

504

Prodej zboží -VIC

511

1-Kulturní domy

57

511

2-Knihovna

22

511

Opravy a udržování

79

512

1-Kulturní domy

7

512

2-Knihovna

1

512

Cestovné

8

513

1-Kulturní domy

513

2-Knihovna

Region
obce

Doplňková
činnost

Celkem

32
172

123

602

1-Kulturní domy

527

407

2-Knihovna

89

178

616

178

602

Tržby z prod. služeb

567

604

prodej zboží VIC

161

604

Tržby - prodej zboží

35

142

728

644

1-Kulturní domy

20

20

644

Úroky z BÚ

18

116

649

1-Kulturní domy

22

649

Jiné ostatní výnosy

138

648

1-Kulturní domy

350

7

648

2-Knihovna

8

5

648

Zúčtování fondů

0

12

691

1-Kulturní domy

2 592

4
0

4

0

0

0

0

0

0

35

691

2-Knihovna

1 248

691

Dotace a příspěvky

3 840

Náklady na repre

49

0

0

328

186

500

518

2-Knihovna

518

Ostatní služby

186

500

521

1-Kulturní domy

521

2-Knihovna

521

98
426

0

0

49

40

1 054

40

1 152

100

1 415

100

2 131

35

391

35

633

0

1 200

115
8

110

120

Mzdové náklady

1 678

8

225

120

524

1-Kulturní domy

356

524

2-Knihovna

200

524

Zák.soc.pojištění

556

527

1-Kulturní domy

22

527

2-Knihovna

12

527

Zák.soc.náklady

34

528

1-Kulturní domy

12

528

2-Knihovna

528

Ostatní soc.náklady

18

0

549

1-Kulturní domy

40

2

549

2-Knihovna

12

549

Ostatní náklady

52

551

Odpisy majetku

5

Náklady celkem

42

25

0

2

0

35
350
8

0
95

2 687
163

95

163
341

6

Výnosy celkem

3 840

360

746

6-5

(+) Zisk / (-) Ztráta

0

0

-66

358

1 411
0

4 098

455

5 742

66

0

242

22
2
0

0

14

2

0

36

1

0

7

1

0

19

2

44

12

6
0

12
2

0

0

2

56

360

812

341

389

5 742

22
3 840

25

716

42
0

1 224
25

98
0

478

0

430
25

35

358

0

957
267

35

1

Celkem

2

2

48

1-Kulturní domy

430

0

0

1

513

0

Doplňková
činnost

2

48

518

Region
obce

602

746

18

Ostatní
zdroje

339

142

0

0

ostatní
výnosy

35

172

41

41

Text - popis

32

52

0

Účet

dotace,
přísp.
na
provoz

22

Kojetín 29. ledna 2009		
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