VÝROČNÍ ZPRÁVA
MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA KOJETÍN
ZA ROK 2011

Městské kulturní středisko
Kojetín
příspěvková organizace
náměstí Republiky 1033
752 01 Kojetín
IČ: 00368903
telefon: 581 76 20 46
mobil: 774 001 405
www.kojetin.cz/meks

OBSAH:
I. Úvod
II. Hlavní činnost
1. Zajišťování kulturních
a společenských akcí
2. Vícedenní akce
a projekty
3. Klubová činnost
4. Činnost souborů
zájmové um. činnosti
5. Kurzovní činnost
6. Činnost Vzdělávacího
a informačního centra
7. Výstavnictví
8. Muzeum Kojetínska
9. Činnost Městské
knihovny Kojetín
10. Kojetínský zpravodaj
11. Prezentace na www
12. Přehled akcí
a návštěvnosti
13. Revize a opravy
III. Doplňková činnost
IV. Rozpočet 2011

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2011

strana 2

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2011

I. ÚVOD
Pracovnice příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín vyvíjely a zabezpečovaly v plné
šíři i v roce 2011 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 a akcí pro děti, mládež i dospělé,
- klubových akcí pro mládež,
- divadelního předplatného „Neseďte
doma - seďte v divadle!“,
- postupové divadelní přehlídky Divadelní Kojetín, Kojetínských hodů
a Kojetínského hudebního léta,
- kurzů jazykových, pohybových
a praktických,
- výstav a expozic muzea.
Kromě těchto aktivit MěKS Kojetín zajišťovalo chod Vzdělávacího
a informačního centra (informace,
výstavy, muzeum) a zabezpečovalo
provoz a chod Městské knihovny
s regionální funkcí pro devět místních knihoven (Kovalovice, Polko-

vice, Uhřičice, Měrovice, Troubky,
Stříbrnice, Oplocany, Lobodice
a Křenovice).
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,
- pěveckého souboru Cantas.
Je rovněž vydavatelem měsíčníku Kojetínský zpravodaj, který má regionální působnost.
MěKS Kojetín má ve výpůjčce čtyři budovy, o které se náležitě a řádně stará
- budovu Sokolovny, budovu Vzdělávacího a informačního centra, budovu
v Husově ulici (zde je umístěn depozitář muzea) a Kulturní dům v Kovalovicích.

Při uskutečňování kulturních akcí
v roce 2011 MěKS dobře spolupracovalo s místními školami, Domem
dětí a mládeže v Kojetíně, Centrem sociálních služeb v Kojetíně,
místními organizacemi a ostatními
subjekty ve městě.
Chod MěKS Kojetín zajišťovalo
v roce 2011 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 2011 bylo uzavřeno 86 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - muzeum, lektoři, knihovnice, práce na KZ, hudební
a taneční vystoupení...

II. HLAVNÍ ČINNOST
1. Zajišťování kulturních a společenských akcí
LEDEN 2011
7. a 11. ledna 2011
Město Kojetín proslavil „Horor“ studentů. Reportáž o polovečerním kojetínském filmu s názvem „Horor“, který
v pátek 7. ledna 2011 promítli veřejnosti jeho tvůrci, odvysílala televize
Nova v hlavních televizních novinách
magického data 11. 1. 2011 (ve 22.27.
minutě). V příspěvku jsou rozhovory
s autory a hlavními protagonisty filmu, ale
také záběry z hororového filmu. Polovečerní studentský film s názvem „Horor“
na podzim v roce 2007 napsali, natočili, sestříhali a v lednu 2011 veřejnosti
představili studenti místního gymnázia
(mnozí dnes už vysokoškoláci) a herci
divadelního souboru Hanácká scéna.
Na filmu také spolupracovali starosta Jiří
Šírek a Hana Svačinová. Režii filmu se
zodpovědně ujala známá dvojice Hadička Hásová a Kuba Šírek. Střih, dabing,
ozvučení, titulky a konečné úpravy obstaral Honza Kramář. Filmových rolí se
bravurně zhostili Nikola Karhánková, Zu-

zana Hladíková, Tereza Panáková, Hana
Svačinová, Honza Kramář, Milan Ligač,
Zdeněk Novák, Jiří Šírek a mopsík Inuška. Zvláštní poděkování patří DJ Torinovi,
který nahrál zvukové efekty. Na premiéře filmu došlo také ke slavnostnímu křtu
DVD s tímto filmem a bonusovým materiálem. Kmotrem se stal Alešek Meduna,
který v minulých letech propagoval staré
černobílé filmy a dokonce jak se přiznal
také spoluvytvářel studentské filmy.
Pár faktů k upřesnění:
1. Film vznikl ze studentské recese
a natáčel se v týdnu podzimních prázdnin.
2. Na filmu se nepodíleli žádní profesionální herci ani režiséři - vše se odehrává
v amatérské rovině.
3. Všichni lidé i zvířata natáčení přežili
a těší se dobrému zdraví.
4. Vnitřní i venkovní prostory zámečku
a hřbitov v Kovalovicích byly dány do původního stavu (tímto děkujeme spoluobčanům z Kovalovic za shovívavost).
5. Náklady na film činily: 50 ks čínské polévky nejmenované značky, 1 kg kávy, 10
litrů mléka, 3 štangle salámu, 50 rohlíků,
půl metráku uhlí, 3 litry červené potravi-

nářské barvy, 50 deka granulí pro psa,
4 kazetky do kamery, 30x cesta Kojetín
- Kovalovice zámek a zpět. Vše bylo hrazeno z kapesného studentů a peněženek
několika sponzorů. Stálo to především
čas, nervy, nadšení, elán, chuť něco dělat a tvořit všech zúčastněných, za což
jim patří velké díky!
Děkujeme mladým a nadějným tvůrcům
za jejich čas a práci, který věnovali realizaci tohoto filmu a doufáme, že nezůstane jen u filmu jednoho a dočkáme se
pokračování.
Návštěvnost: 120 účastníků
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ÚNOR 2011
12. února 2011
mohli všichni v sále sokolovny Kojetín obdivovat krásu hanáckých krojů, tanců
a písniček na tradičním Hanáckém bále. K tanci a poslechu v sále vyhrávala
dechová hudba Věrovanka (se vstupy pop music) a ve sklepě u dobrého vínka
cimbálová muzika Dubina. Po slavnostním nástupu a moravské hymně všechny přítomné v sále přivítal stréc Jiří Minařík. Mezi tanečním veselím vystoupily
v programu národopisné soubory - Sluníčko Kojetín (dětský) s pásmem dětských
tanců, Kosíř z Kostelce na Hané a také domácí Hanácká beseda. Vyvrcholením
plesu bylo tradiční společné zatancování Moravské besedy v podání členů domácí Hanácké besedy, přespolního Kosíře z Kostelce n. H. i dětí ze Sluníčka.
Bylo vidět, že nejen starší generace, ale i mladí, umí zpívat hanácké písničky
a tančit v krásných hanáckých krojích. Děkujeme všem členům Hanácké besedy, příznivcům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárné organizaci plesu
a dokázali tak, že národopis v našem městě se stále udržuje, má své místo a své
osobité kouzlo.
Návštěvnost: 420 účastníků
26. února 2011
se konal V. Country bál v Kojetíně s názvem „Staré dobré, nové časy“.
K tanci a poslechu hrála skvělá country kapela Country Mix z Prahy. O organizaci
plesu se výtečně postarali pracovníci MěKS Kojetín, program a vystoupení tradičně zajistili členové country taneční skupiny Lucky While (taneční vystoupení
- Creeps square, Cowboys Sweetheart, Ghost Busters, Kankán).
K oživení plesu přispěly exhibice: Práce s honáckými biči - Libor „Blacksmith“
Krčmař (dvounásobný vícemistr ČR 2008, 2009), Show s revolvery a trikové lasování - Romana Konečná.
O výbornou kovbojskou kuchyni i občerstvení se tradičně na výtečnou postarala
Hospůdka U Pedyho.
Návštěvnost: 350 účastníků

DUBEN 2011
23. dubna 2011
se konal Bethrayer Meatfly Fest 2011 a jeho tradiční jarní pokračování. Akci jako
vždycky spáchala kapela Bethrayer. Do Kojetína se sjela opět špička české tvrdé
rockové scény z celé republiky. Headlinery festivalu byla česká thrash metalová
legenda Debustrol. Dále potom stálice Dark Gamballe, jihočeští harcovníci
Locomotive a Satisfucktion, mimo to ještě HC3 a Descent Of The Scarlet Skies.
Samozřejmě se také představili v hlavním hracím čase pořádající Bethrayer
a taky vedlejší kapela Tommyho - kytaristy z Bethrayer - mladá prostějovská
parta Headoff. Festival proběhl jako vždy bez komplikací. Jediné, na co si lze
trochu postěžovat je slabší účast a to zřejmě datumem Velikonoc, což je škoda.
Festival je totiž ve svém oboru špička.
Návštěvnost: 350 účastníků
30. dubna 2011
proběhlo dopoledne plné pohybu, které bylo určeno pro všechny ženy a dívky.
Od 9 hodin do kojetínské sokolovny na sportovně zaměřenou akci s názvem
Cvičme v rytme (7) přišlo na čtyři desítky zájemců, kteří si řádně protáhli svá
těla. Absolvovali náročné cvičební hodiny - Zumbu s Naďou Petrů, Zumbu
s Janem Halířem, Tae-bo pod vedením Marie Flejberkové a Aerobik i cvičení
s Flexi-bary s Veronikou Šafářovou.
Návštěvnost: 40 účastníků
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KVĚTEN 2011
11. května 2011
se v sále Sokolovny Kojetín konal Jarní koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Kojetín.
Návštěvnost: 100 účastníků
6. května 2011 - Screamers
vystoupila před zcela vyprodanou sokolovnou populární travesti skupina Screamers s pořadem „Screamers v říši divů“. Opět se na jevišti představily známé osobnosti - I. Czáková, H. Vondráčková, H. Zagorová, E. Pilarová, H.Janků,
D. Rolins, V. Špinarová, C. Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch, A. Pugačeva
a mnoho jiných. Fanoušci skupiny se mohli těšit na další setkání, a to 18. listopadu 2011.
Návštěvnost: 330 účastníků
14. května 2011
se ve vestibulu kojetínské Sokolovny sešli všichni, jež se podíleli na březnové
akci Vodění medvěda ulicemi Kojetína. Akce s názvem Medvědí mejdan se konal především jako malé poděkování všem realizátorům, účinkujícím, ale i těm,
kteří v březnu otevřeli dveře a pohostili průvod. Na rožni se opékalo prasátko,
narazila se i bečka piva a nechyběl program, v kterém zazněly zpěvy za doprovodu kytar a harmoniky.
Návštěvnost: 50 účastníků
21. května 2011
se konal První kojetínský Majáles za účasti kapel - Cocotte minute, N.V.U, Hannibal Lecter, Crashpoint, Scream of the Lambs, Head2down, Hanz´s Fuckers,
Sic.Engine, Něco Mezi, The Sage a DJ´s - Hrrnec (drum nad bass), Karel Brojler
(drum and bass), Hory_Doly live (elektro house), Wiit & Zaion (drum and bass),
Ni-gazz (drum and bass), Tilac (techno), Funsmaker (electro house), Torin (techno), Lecher (drum´n´bass). Díky klukům z Hannibal Lecter a vzkaz - těšíme se
na další ročník!
Návštěvnost: 600 účastníků
30. května 2011
se v galerii Vzdělávacího a informačního centra Kojetín uskutečnil Vzpomínkový
podvečer na významné kojetínské rodáky.
Připomněli jsme si 140. výročí narození akademické malířky Marie Gardavské,
50. výročí úmrtí akademického sochaře Stanislava Hlobila st., 40. výročí úmrtí
hudebního skladatele Gustava Voždy, 90. výročí narození scénografa a malíře
Vojtěcha Štolfy, 90. výročí narození spisovatele a herce Vladimíra Novotného.
Akce byla pojata formou vzpomínek a vyprávění rodinných příslušníků a přátel
(František Řezáč, Božena Novotná, Gustav Vožda ml., Zdeněk Král, Marie Oulehlová, Jiří Šírek), ale nechyběly také básně (M. Gardavské "Rodnému kraji"
a V. Novotného "Hanácké básničky") v přednesu Hany Divilové a Evy Řezáčové
a taneční vystoupení (mladí Hanáci z národopisného souboru Hanácká beseda
Kojetín zatancovali z pásma tanců "Hanácká beseda" G. Voždy tance "Salát"
a "Sedlácká"). O hudební složku pořadu se postarali žáci a učitelé Základní umělecká škola Kojetín (M. Venclíková - klavír a K. Pěchová - flétna).
Na závěr podvečera starosta města Kojetína Jiří Šírek a místostarostka Ilona
Kapounová předali rodinným zástupcům tituly "Čestný občan města Kojetína".
Zastupitelstvo města udělilo čestné občanství Vladimíru Novotnému a Vojtěchu
Štolfovi in memoriam při příležitosti 90. výročí jejich narození za významný podíl
na kulturním rozvoji města.
Návštěvnost: 40 účastníků

ČERVEN 2011
3. června 2011
přijalo pozvání juniorské studentské těleso Baletu Praha Junior, konzervatoře Taneční centrum Praha, o. p. s, které představilo taneční a baletní umění
v precizních ukázkách žákům kojetínských základních škol. Program se snažil
motivovat mladou generaci k aktivnímu přístupu k umění, tanci a divadlu.
Návštěvnost: 300 žáků
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17. - 18. června 2011
Mezi mnohými jinými kulturními událostmi a svátky přineslo letošní léto na
Kojetínsku i páté pokračování hudebního festivalu Božkov Fest. Od dob,
kdy se tradice této akce začínala pozvolna utvářet, se mnohé změnilo. Božkov Fest 2011 probíhal poprvé v historii jakožto dvoudenní akce, konkrétně
v pátek a v sobotu 17. - 18. června v areálu Střelnice v Kojetíně. Mezi účinkujícími opět nechyběly milé stálice festivalu, kapely Bethrayer či Imodium, které jako
jediné doposud nevynechaly ani jeden jediný ročník akce. Na festivalovém pódiu
přitom samozřejmě nebyly samy. Během obou dnů a obou večerů je doplnily hudební skupiny: Vypsaná Fixa, Škwor, Dark Gamballe, JSTN, My Wave, Segment,
Bumbrlíci z Pomerančové Zahrady, D.U.Bmusic, Ad Libitum, NSOS, Ginger, Dement Punk či zpěvačka Anna K. s kapelou. Bylo se zkrátka na co dívat…, tedy
lépe řečeno: Bylo co poslouchat… Výše vstupného se oproti minulému ročníku
neměnila a návštěvnost festivalu byla i letos rekordní - hudební víkend si nenechalo ujít něco přes 1200 lidí. Největší obavy měli pořadatelé, jako ostatně každý
rok, z případného vytrvalého deště. Naštěstí, ročník 2011 lze do festivalové kroniky zapsat jako povedený nakonec právě i z pohledu panujícího počasí.
Návštěvnost: 1.200 účastníků
28. června 2011
krátce po patnácté hodině proběhlo společné cvičení profesionálních i dobrovolných jednotek Hasičského záchranného sboru Olomouckého a Zlínského kraje v obci Kovalovicích, místní části Kojetína.
Oznamovatelka voláním na tísňovou linku hasičů 150 nahlásila požár střechy na
zámku v Kovalovicíh. Na místo vyjížděly společně s nebližší profesionální jednotkou Kojetín dobrovolná jednotka z Kojetína a také mezikrajská pomoc ze stanice
Kroměříž Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s výškovou technikou.
V objektu se dle ohlášení nacházel nezjištěný počet osob a ze střechy se valil
hustý černý dým.

ŘÍJEN 2011
1. října 2011
Nevydařený Haluzfest. Proč nevydařený? Po organizační stránce festivalu nebylo snad co vytknout - světla a zvuk zajišťoval Petr Střelák z Přerova, vstupné
80 Kč bylo úměrné kvalitě kapel, občerstvení dostačující. Co se však kategoricky
nezdařilo byla navštěvnost tohoto v pořadí již čtrnáctého ročníku festivalu. V sobotu 1. října 2011 přišlo do sokolovny cca třicet fanoušků. Přitom skladba festivalu byla pestrá - fanoušky nepřilákaly ani top kojetínské kapely IQ opice a The
Sage. Jako host byla přizvána mladá rocková kapela Second-Hand HusBand
ze Šumperku, která má výborně nastartovanou kariéru a určitě o ní v budoucnu
ještě uslyšíme. Kapela Veselá zhouba koncert během konání festivalu zrušila.
Z důvodu nezájmu „fanoušků“, jsme se se zakladatelem festu Vavřou rozhodli
ukončit spolupráci a patnáctý a ani další Haluz fest již neuspořádat. Bohužel takto neslavně tedy končí jeden z hudebních festivalů v našem městě, jehož historie
sahá do roku 2002.
Návštěvnost: 50 návštěvníků
14. října 2011
Opět po roce zavítala do Kojetína Divadelní společnost Háta z Prahy, která
v pátek vyprodala sál kojetínské Sokolovny s divácky lákavým titulem Světáci.
Kdo by neznal notoricky známou filmovou hudební komedii Vratislava Blažka
a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969,
která trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objevily stálice Divadelní společnosti Háta - Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová a Ivana Andrlová
v rolích lehkých dam, Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček a Filip Tomsa v rolích fasádníků a Petr Gelnar v ostatních rolích.
Jako zvláštní host účinkoval v roli emeritního profesora „dechovkový král“ Josef
Oplt. Že se inscenace jak po jevištní stránce i té herecké velmi vydařila, svědčily
tváře a smích spokojených diváků.
Návštěvnost: 330 diváků
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15. října 2011
Letošní Hubertova jízda (3. ročník) si vysloužila velkou pozornost i účast jak
ze strany diváků, tak ze strany zúčastněných chovatelů koní, což nás pořadatele velmi potěšilo. Jízdy se zúčastnilo třicet tři jezdců na koních a sedm koní
v zápřeží (čtyři povozy), kteří vyrazili na téměř tříhodinovou trasu, na níž bylo připraveno cca dvacet překážek. Lišku představovala Simča Sviteková ze Skaštic
a hlavní lot jel pod vedením mástra Kristýny Odložilíkové z Kojetína. Pro diváky
byly připraveny povozy a vlečky a měli tak možnost po celou dobu doprovázet
a sledovat jezdce jak zdolávají překážky. V cíli se rozhodovalo o letošním králi
honu, který ukořistil liščí oháňku a proběhly také tři soutěže - amazonky, páni
a soutěž na čas mezi barely.
Co se všechno jezdcům na trase přihodilo a semlelo jsme se dozvěděli při Hubertově soudu, který proběhl na večerní Hubertově zábavě, kde byli vyzváni někteří viníci k obhajobě svých prohřešků. Na Hubertově zábavě vyhrávala kapela
Šediváci z Přerova, program obohatila vystoupením country skupina Lucky While
MěKS Kojetín, Libor Krčmař z Kojetína a Pavel Hartman z Prahy se předvedli
s bičem a Honza Krmčař z Kojetína zatrikoval s lasem.
Poděkování patří:
Svazu moravského teplokrevníka, jmenovitě Božence Souškové, za vyřízení povolení konání jízdy, Agrodružstvu Kojetín, Martinu Berčíkovi, Jarkovi Minaříkovi
a Mysliveckému sdružení Uhřičice za povolení a volný vstup na jejich pozemky,
Liboru a Honzovi Krčmařovým a Laďovi Gardavskému, kteří připravili na výbornou
trasu a překážky, Zuzaně Pekárkové, která držela po celou dobu konání veterinární dozor a pohotovost, Laďovi Gardavskému a Jarkovi Minaříkovi, kteří svezli
po trase diváky na vlečkách, Marii Gardavské a Hospůdce U Pedyho za koláčky
a oběd, pracovníkům z Městského kulturního střediska Kojetín a dobrovolníkům,
kteří zvládli na výbornou zajištění zázemí a občerstvovací stanici při konání jízdy
a postarali se také o večerní country zábavu.
Výsledky:
Soutěž Amazonek: 1. místo - Nikola Sokelová z Pivína, 2. místo - Darča Páleníková z Tvorovic, 3. místo - Simona Sviteková ze Skaštic.
Soutěž Pánů: 1. místo - Tomáš Kromka z Tvorovic, 2. místo - Mirek Soušek
z Uhřičic, 3. místo - David Pokora z Sobělic.
Soutěž mezi barely na čas: 1. místo - Michal Pospíšil z Chropyně, 2. místo - Kristýna Odložilíková z Kojetína, 3. místo - Alena Kromková z Tvorovic.
Cena nejmladší účastník: Lucinka Drbalová z Kojetína.
Král honu Hubertovy jízdy v Kojetíně 2011: Honza Krčmař z Kojetína.
Hubertova jízda 2011 v Kojetíně zdárně přispěla k podpoře krásného jezdeckého
sportu a nezbývá, než se těšit na další ročníky.
„Hubertův zdar!“
Návštěvnost: 200 účastníků
21. října 2011
Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je pozdvižení, protože
rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém království i v okolních zemích se
shání zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ani v pohádce,
kterou do Kojetína přivezlo Divadýlko Kuba z Plzně nechyběl drak a princezna,
ale všechno bylo jinak. Ne každý drak má totiž chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Pohádku s názvem
„Není drak jako drak“ zahráli herci plzeňského divadla dětem z mateřské školy
a žákům 1. stupně základních škol v pátek 21. října 2011. S využitím loutek
různého typu a proměnlivé scény rozehráli dětem tři pohádky plné nečekaných
zvratů, humoru a výtvarných nápadů.
Návštěvnost: 420 dětí
21. října 2011
První Bazárek pro maminky se konal v pátek od 13 hodin ve vestibulu Sokolovny Kojetín. Maminky mohly využít možnosti volného vstupu a prodejního místa, aby ostatním maminkám nabídly a prodaly starší dětské letní
i zimní oblečení nebo si přišly oblečení zakoupit. Na pultech se objevilo oblečení
(trička, svetry, kalhoty, sukýnky, tepláčky, bundy, oteplovačky, rukavice, čepice)
nebo lyžáky, brusle, lyže, snowboardy, kolečkové brusle, hračky...
Účast: 50 účastníků
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22. října 2011
Konstatování, že návštěvnost na veškerých koncertech a kulturních akcích se
v celé republice stále zmenšuje, pocítila i kapela Bethrayer při konání podzimní části Bethrayer Meatfly festu. Organizování tak rozsáhlého festivalu stojí
spoustu úsilí, peněz a nokonec i nervů a zklamání z malé účasti návštěvníků,
což se na podzim stalo. Kapelu Konflikt museli kluci na poslední chvíli stornovat,
protože na ně prostě neměli (nečekaně malá účast). Odvolat kapelu, to se ještě
nikdy nestalo a snad už nikdy nestane.
Vystoupily kapely X-Core (metal-rock, Znojmo-Jihlava), Hazydecay (modern
wave of melodic metal, Olomouc), Shatter (groove-thrash, Jablonné nad Orlicí),
Head2Down (alternative-numetal, Topolčany, SK), Headoff (deathcore, Prostějov), Bloodground (thrash-death, Kojetín) a pořádající Bethrayer (Kojetín).
Kapela Bethrayer ve svém prohlášení konstatovala, že s pořádáním Bethrayer
Meatfly festivalů v Kojetíně si dá roční pauzu a nebude v Kojetíně vystupovat.
Návštěvnost:

LISTOPAD 2011
3. listopad 2011
se konala prodloužená tanečních účastníků kurzu tanečních s tanečním mistrem Pavlem Nečesaným.
Účast: 200 návštěvníků
5. listopad 2011
Dopoledne plné pohybu bylo určeno pro všechny ženy a dívky, které od 9 hodin
v kojetínské sokolovny absolvovaly sportovní maratón s názvem Cvičme v rytme (7). Sportovkyně si zacvičily Pilates s Radkou Hlouškovou, Tae-Bo s Marií
A. Flejberkovou, Zumbu s Janem Halířem a Bodyfroming s Veronikou Janouškovou.
Akce se opět setkala s vysokou návštěvností a spokojeností všech zúčastněných.
Návštěvnost: 50 účastníků
12. listopad 2011
Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas zrealizovaly
2. ročník Setkání pěveckých souborů Kojetín 2011 "S písničkou se mládne",
které se uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín za účasti šesti pěveckých souborů: Entuziasté Přerov, Prima nota Gymnázium Kojetín, Pěvecký sbor Gymnázia
J. Škody Přerov, Pěvecký sbor Smetana Hulín, Cantas MěKS Kojetín a Zesrandy
Kroměříž.
Přerovská hudební společnost Entuziasté má za sebou již čtyřicet let své
existence. Souborem prošla během uplynulých let celá řada známých muzikantů.
Pro skupinu jsou charakteristické vícehlasy a početné obsazení.
Komorní sbor Prima nota působí na Gymnáziu Kojetín už několik let a většinu
zpěváků tvoří děvčata. Lze říct, že činnost je tzv. kontinuální, to znamená, že plynule pokračuje bez větších problémů s úbytkem hlasů odcházejících studentek
maturitních ročníků. Vhledem k dojíždění členů sboru se činnost omezuje pouze
na dobu školního vyučování, což není ideální a neumožňuje nacvičit program
odpovídající třeba samostatnému celovečernímu vystoupení. Přesto se snaží
připravit v každém školním roce nový krátký program, který uplatňuje při pravidelných akcích, jako jsou vánoční a veřejné akademie, předávání maturitních vysvědčení, popřípadě při jiné příležitosti, třeba takové, jako je dnešní „Přehlídka“.
Hlavním smyslem ale je přilákat studenty k vícehlasému zpívání a inspirovat je
k dalším činnostem v tomto oboru zájmové činnosti. Program je většinou složen
ze skladeb z různých dob a stylů, takže se objeví vícehlasé úpravy lidových písní,
hudba duchovní, spirituály i písně tzv. populární. Většinou a capella [akapela],
ale také s instrumentálním doprovodem.
Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody Přerov vznikl v roce 2006. Zpěváky
jsou převážně studenti gymnázia, jejichž počet se postupně rozrostl z původních
13ti na přibližně 45. Letos se však od sboru poprvé oddělilo přípravné oddělení
pro nejmladší sboristy, v koncertním sboru tedy zbylo asi třicet pět zpěváků. Sbor
se každoročně účastní mnoha soutěžních i nesoutěžních přehlídek. Jeho posledním velkým úspěchem bylo zlaté pásmo na Celostátní přehlídce středoškolských
pěveckých sborů v Ostravě v dubnu 2011. Dále se sbor účastní např. soutěže
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Vánoční akordy v Ostravě, festivalu Opava cantat nebo soutěže Chrám i tvrz ve
Vsetíně. Každoročně pořádá v Přerově několik koncertů a vystupuje na různých
akcích školy. Letos v červnu natočil CD „Zpívej s námi dál“, které je jeho v pořadí
už třetím diskem.
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín od začátku jeho existence vede sbormistryně Lenka Polášková. Tento mladý sbor dnes čítá 39 členů a jeho repertoár
tvoří desítky skladeb všech uměleckých směrů a slohových období. Zahrnuje díla
duchovní hudby, úpravy lidových i populárních písní a spirituály. Ročně absolvuje kolem patnácti koncertů a vystoupení při významných příležitostech. V rámci
spolupráce se sbory v dalších městech jako jsou Třinec, Moravské Budějovice,
Bojkovice, Uherské Hradiště, Mödling u Vídně a další organizuje společné koncerty. Největšími úspěchy pěveckého sboru byl v roce 2002 zisk zlaté medaile
a v roce 2004 stříbrné a zlaté medaile na mezinárodní soutěži MUNDI CANTAT
(Svátky písní) v Olomouci.
Domácí pěvecký soubor Cantas pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Jeho
historie sahá do roku 2002. V současné době v souboru pracuje na třicet zpěvaček, které realizují každoročně dva koncerty v Kojetíně. Soubor zajíždí zpívat
i do okolních obcí a měst. Pravidelně v době adventní jezdí členky souboru rozdávat radost a písničkou potěšit obyvatele domů se zvláštním režimem Strom
života a Barborka v Kroměříži i Domova pro osoby se zdravotním postižením
ve Zborovicích. V červnu 2010 nazpívaly, natočily a vydaly v pořadí druhé CD
s názvem "Dávno se známe...", které na stejnojmenném koncertě v Kojetíně pokřtil přerovský zpěvák Pavel Novák ml. Sbormistryní, vedoucí a hnacím motorem
pěveckého souboru je Zuzana Zifčáková, která zároveň soubor doprovází hrou
na klávesy. Dirigentskou taktovku drží Renata Vozková z Kroměříže.
Zesrandy, komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, bylo založeno na
Gymnáziu Kroměříž v září 2005 nebo 2006. Původně jich bylo asi šest. Sešli se
během Dne otevřených dveří, a aby „zabili čas“, dali pár tónů a rozhodli se jen tak
„ze srandy“, že vystoupí na vánočním koncertu studentského sboru jako hosté.
Konkurence studentského sboru byla veliká, nechtěli si udělat ostudu, proto přípravu na koncert brali velmi zodpovědně. Stihli nacvičit asi čtyři skladby, kladouce důraz na precizní hudební provedení jakož i na "dramatické ztvárnění zpívaných skladeb". Hitem sezony mezi studentským publikem se stala píseň "Sedlák,
sedlák...", ve které spoluúčinkoval kolega tělocvikář (příjmením Sedlák) na skateboardu, nebo „Lollipop“ (Lízátko), při které si přišlo na své i mlsné obecenstvo,
nebo svižná vánočně laděná píseň „Maria Panna krmí děťátko“, kterou většinou prokládají imitací zvuků zvířat (pod odborným vedením veterinářů Zavřela
a Frkala, členů pěveckého sdružení). Složení pěveckého tělesa je různorodé: od
vysokoškolských studentů přes učitele nejrůznějších oborů, profesionální hasiče,
oční lékařku, veterináře, zubaře až k ženám v domácnosti, mnohdy ještě kojící.
Mnozí členové Zesrandy získali lásku ke sborovému zpěvu právě v studentském
pěveckém sboru. Tím je přirozeně zaručena kontinuita hudebního života kroměřížské školy. Zkoušky Zesrandy probíhají jedenkrát týdně na Gymnáziu. Repertoár sboru tvoří lidové písně, klasické kusy, spirituály, melodie z muzikálů, něco
z jazzové klasiky, prostě všechno, co je určeno pro čtyř až pětihlasé sborové těleso. Jak vznikl název souboru si dnes málokdo z původních šesti členů pamatuje,
důležité je, že nynějších zhruba třicet zpěváků zpívá vesele i vážně, ale hlavně
vždy s velkým nasazením.
Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila lidová píseň "Ja-da, ja-da", kterou
si premiérově, bez nácviku, společně zazpívaly všechny zúčastněné soubory.
Po oficiální části následovalo posezení a volná zábava.
Pěvecký soubor Cantas při Městském kulturním středisku v Kojetíně, organizátor
setkání, děkuje všem zúčastněným pěveckým souborů, sborům a seskupením,
že neváhaly a přijaly pozvání a obohatily program setkání, koneckonců, bez nich
by se přehlídka nekonala! Poděkování také patří všem divákům, kteří přišli pěvecké soubory podpořit a moderátorovi Kubovi Šírkovi.
Všichni společně jsme prožili příjemně strávený den s písničkou a podařilo se
nám naplnit motto "S písničkou se mládne".
Účast: 300 účastníků
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14. listopad 201
V pondělí se žáci a studenti kojetínských škol zúčastnili vzdělávacího pořadu
„Guatemala - mayské poselství k 21. prosinci 2012“ pořádaného agenturou
Pohodáři z Pelhřimova. Pohodáři tentokrát představili středoamerickou zemi,
jež kdysi bývala domovem tajemných Mayů. Martin Dufek, cestovatel, spisovatel a zakladatel agentury Pohodáři v jedné osobě, který s několika přáteli celou výpravu absolvoval, celou dobu při promítání fotografií a videozáznamů
podrobně informoval o místních památkách, legendách a zážitcích, které tam
s ostatními prožil. Popsal zdejšího posvátného ptáka „quetzala“, obeznámil žáky
s mayskou kulturou a nakonec vysvětlil, že proroctví o konci světa v roce 2012
snad není takové, jak se o něm všude píše.
Návštěvnost: 540 účastníků
18. listopad 2011
Tradičně v listopadu se v Kojetíně opět představila travesti skupina Screamers
s novým pořadem. V sále Sokolovny tato populární skupina vystoupila před zcela
vyprodaným hledištěm. Screamers vystupovali se spoustou hvězd naší i světové
populární hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém programu. Zpěvačky, jako např. Bára Basiková, Ilona Czáková, Marcela Holanová, Heidi Janků,
Petra Janů, Eva Pilarová a Hana Zagorová byly přítomny vystoupení skupiny
a nejednou při zaznění svých skladeb se k programu připojily. Velkým zážitkem
bylo vystoupení se skupinou Boney M. 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.
Návštěvnost: 330 účastníků
19. listopad 2011
Sobota byla v Kojetíně opět ve znamení hudby. Od 19 hodin probíhal v místní
sokolovně koncert hudební skupiny Vypsaná Fixa v rámci jejího aktuálního
turné k novému albu „Detaily“. Jako předkapela se koncertu zúčastnila brněnská
formace Prasklá struna a mimo ni doplnili sestavu koncertu také pánové z Dark
Gamballe a The Rest, které již kojetínské publikum dobře zná. Hudební program
celé produkce trval zhruba do dvou hodin po půlnoci a jak účinkující kapely, tak
i fanoušci si ho pořádně užili. Celková návštěvnost akce nakonec dosáhla úrovně
cca 350 lidí. Kojetínský koncert byl jedním z prvních koncertů v rámci „Detaily
tour“ probíhajících na Moravě a současně také jedním z mála, které byly plánovány v rozsahu spíše menších měst. Tento fakt vyplývá především ze skutečnosti, že Kojetínsko patří mezi velmi oblíbená „regionální pódia“ Vypsané Fixy.
Návštěvnost: 350 účastníků

PROSINEC 2011
3. prosinec 2011
Město Kojetín hostilo první ročník taneční akce pod názvem Supreme Bboy
Battle, který se uskutečnil v místní sokolovně, která na každého příchozího dýchla prvorepublikovým sokolským dechem. Organizátoři akce, členové Hollywood
Stars vybrali velice originální místo pro uskutečnění battlu. Sokolovna měla mnohem lepší atmosféru a prostorové dispozice než polovina běžných klubů, kde se
mnohé battly odehrávají.
Místo DJe převzal Bart (Hollywood Stars), veškeré organizační záležitosti měl
na starosti BBoy Buža (Hollywood Stars) a roli speakra převzal Bboy Samuel
(BMC), který udržoval diváky ve velice dobré náladě.
Účastníci battlů a diváci mohli vstoupit do budovy už ve 14.30 hodin, ale samotná
akce začala asi tak o dvě hodiny později. Do té doby se zde shromáždilo několik
desítek Bboyů a také BGirls z různých koutů ČR. Byli zde zástupci z Brna, Prahy,
Kroměříže, Hradce Králové, Ostravy, Přerova, Olomouce, ale také se zde objevili
tanečníci z Ruska a Polska.
Supreme Bboy Battle nabízel battly v následujících kategoriích: BBoys 1 vs. 1,
BBoys 3 vs. 3 a Hip Hop 2 vs. 2. První na programu byly dema o postup do battlů
BBoys 1 vs. 1, kde postupovalo šestnáct nejlepších.
Po vyhlášení postupujících se ihned šlo do battlu, kde se nakonec do finále pro-
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bojoval Siňor (BMC) a Tel (Russia Team), který už od prvního kola vynikal svojí
originalitou a stylem. Vítězně vyšel Tel (Russisa Team). O 3. - 4. místo si to rozdali Treph a Lix (oba ze Survivals), kde 3. místo vyhrál Treph (Survivals). Zajímavost: jediné ženské zastoupení zde převzala Nikol z Dynamiku.
Po vyhlášení vítězů následovaly battly v Hip Hop 2 vs. 2, kde při nízké účasti se
šlo ihned do battlu. Do finále se probojovaly tyto dvojice: Mula a Regina (ruští
tanečníci žijící v Brně) a Alinka Pralinka (High Edition) a Míša (Dynamic). Ruští
tanečníci předvedli, že jsou ve výborné formě a skvěle sehraní a díky tomu vyhráli tuto disciplínu. Do poroty zasedli: Romeo (New side, Přerov), Matez (High
Edition, Brno) a Káka (BDS, Praha).
Po krátké pauze se rozjely exhibiční battly BBoys 3 vs. 3, odkud se vybralo osm
nejlepších crew. Největší pozornost na sebe strhli mladí, talentovaní a nebojácní bboys z Katowic (Polsko), kteří nedovršili ani věkovou hranici 16 let. V čele
s BBoy Mariem se dostali až do finále proti Russia Team (IGGYboy, Tel a Dima).
Russia Team potvrdil roli favorita a odešel tak vítězně z battlu, ale mladá polská
krev také sklidila nemalé ovace od celého publika.
Do poroty pro BBoys battly zasedli: Domino (BMC, Brno), Zuba (Pentifull, Praha) a Thomi (Hollywood Starz, Přerov). Po skončení všech disciplín následovala
afterparty.
Až na pár organizačních maličkostí se akce povedla, prostor a jeho stylizace
do „battegroundu“ na jedničku, speaker s neotřelým a zábavným přístupem…
Zkrátka, doufáme, že se Supreme Bboy Battle v Kojetíně zabydlí a těšíme se na
další ročníky...
Návštěvnost: 450 účastníků

5. prosinec 2011
MěKS Kojetín opět zajišťovalo návštěvu známá trojice - Mikuláše, anděla
i čerta přímo domů k dětem. Spíše za podzimního počasí, Mikuláš, anděl a čerti
navštívili na padesát rodin a obdarovali na sto dětí. Děti zpívaly písničky, přednášely básničky a říkadla, slibovaly, že budou hodné, budou poslouchat rodiče
a školáci, že se budou ve škole pilně učit. Do pekla si tedy čert neodnesl žádné
neposlušné dítko.
Návštěvnost: 150 účastníků
9. prosinec 2011
V pátek 9. prosince 2011 se pro studenty sexty a druhého ročníku kojetínského
gymnázia konala závěrečná kolona tanečních. Taneční mistr Pavel Nečesaný
a jeho partnerka studenty na lekcích naučili základní kroky a také zvyky a pravidla chování ve společnosti. Mezi nejjednodušší tance, které zvládli, patří bezesporu blues. Seznámili se také s mazurkou a „kuželákem“, při kterých měli
možnost kolektivně se zapojit a prostřídat hned několik tanečních partnerů. Ale
ne vždy vše šlo jako po másle. Některé tance bylo potřeba trénovat i na několika
hodinách. Jako například valčík či energickou sambu. Na závěrečném plese jim
do tance vyhrávalo přerovské duo Karel Caha a Olga Nováková. Přestávky všem
zúčastněným zpestřili studenti přerovské taneční školy ukázkami latinskoamerických i standardních tanců.
Návštěvnost: 450 účastníků
21. prosinec 2011
Konečně i na divadelní scéně ožil mimořádně povedený večerníček Příhody včelích medvídků. Ve zpracování Divadla Věž z Brna zazněly všechny známé písničky jako „Na políčku v jetelíčku“, „Tam, kde v noci jasně svítí světlušky“, „Přátelé
chvátám“ atd... Děti z kojetínské mateřské školy prožily kvalitní pohádkový zážitek protkaný originální hudbou Petra Skoumala, působivými zvuky Jana Zrzavého
s kouzelnou scénou Evy Peřinové.
Návštěvnost: 250 dětí
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2. Výcedenní akce a projekty
19. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2011
I. ÚVOD
Divadelní přehlídka v Kojetíně je zaměřena na podporu a rozvoj amatérského divadla, které má v našem regionu dlouholetou tradici a je určena
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, pro-

střednictvím Městského kulturního
střediska v Kojetíně, přijalo nabídku
Okresního úřadu - referátu kultury
v Přerově stát se spolupořadatelem divadelních přehlídek pro region Haná.
První 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.
Postupně si kojetínská přehlídka
vybudovala tak zvučné jméno, že se
stala postupovou přehlídkou nejen pro
region Haná. Každým rokem se kojetínské přehlídky účastní soubory ze
všech moravských krajů - Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského.

II. VYHLÁŠENÍ A OBJASNĚNÍ KONÁNÍ
19. ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní Kojetín
2010 byl řádně organizátorem - Městským kulturním střediskem Kojetín
- vyhlášen v měsíci listopadu 2010
a tím byl Kojetín zařazen mezi
16 měst České republiky (POPAD
Praha, Karlínská tříska Praha, Wintrův Rakovník, Dačické kejklování,
Horažďovice, Děčínská brána, Loun-

ské divadlení, Lomnice nad Popelkou, Červený Kostelec, Zlom vaz
Ústí nad Orlicí, Třešťské divadelní
jaro, Hobblík Hodonín, Karolinka,
Valašské křoví Slavičín a Ostravské
buchary), které mají tu čest pořádat
divadelní přehlídku s letošní změnou doporučením na Celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 2011 V. Divadelní Děčín,

kterou pořádá Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu ARTAMA Praha z pověření Ministerstva
kultury ČR ve spolupráci se statutárním
městem Děčín, která se bude konat ve
dvou týdnech od 5. do 8. května 2011
a od 12. do 15. května 2011.
Z obou částí této přehlídky jsou
soubory nominovány a doporučeny na
Jiráskův Hronov 2011.

III. TERMÍN KONÁNÍ
Termín konání 19. ročníku Divadelního Kojetína 2011 připadl na týden od 16. do 20. března 2011. Během pěti dnů naše město navštívilo

dvanáct divadelních souborů, které
celkem odehrály čtrnáct představení.
Osm inscenací hodnotila odborná porota, která vybrala tři vítěze, kteří byli

nominováni na Celostátní přehlídku
hudebního a činoherního divadla Divadelní Děčín 2011.

IV. PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY
Za krajskou přehlídku je pro potřeby doporučení na Divadelní Děčín 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 divadel-

ních představení (jeden byl ze soutěže
diskvalifikován).
Další podmínka - všechny soutěžní inscenace musí posuzovat stejná
nejméně tříčlenná odborná porota, kde
alespoň jeden člen poroty je osobou
s právem nominace ze seznamu vymezených osob NIPOS-ARTAMA.
V Kojetíně vzhledem k náročnosti
a časových důvodů pracovala čtyřčlenná
odborná porota 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, dramaturgii, choreografii, kostýmům, osvětlení, hudbě
a podobně.

V. ŽÁNROVÁ PESTROST PŘEHLÍDKY
Repertoár letošní přehlídky byl zaměřen na vážnější inscenační počiny
- drama. Také jsme viděli několik komedií a hudební muzikál.
Každoročně je kojetínská přehlídka doplněna o dopolední pořady

pro děti a mládež - nechyběly tedy
i pohádkové hry. Do festivalového dění
se snažíme každým rokem vtáhnout
co nejvíc dětí a mládeže - učíme je tak
chodit na divadelní představení nejen
v rámci školy, ale i v jejich volném čase.

Letošní ročník byl svou celkovou
úrovní a kvalitou souborů vlmi úspěšný
až nadrpůměrný.
Odborná porota neměla snadné
rozhodování a do Děčína doporučila tři
soubory.
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VI. PROGRAM divadelního kojetína 2011
Středa 16. března 2011
8.15 a 10.15 hodin

Divadlo Pohádka Praha
Julius Zeyer:

RADÚZ A MAHULENA

pohádková divadelní hra pro žáky 2. stupně ZŠ
a studenty gymnázia - nesoutěžní představení

Středa 16. března 2011
20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Pátek 18. března 2011
20.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
Zdeněk Hilbert:

ODYSSEUS ANEB LEPORELO ROCKU
muzikál - 5. soutěžní představení

Sobota 19. března 2011
10.00 hodin

DS Netrdlo
- divadélko Zdeňka Řehky Vyškov
Jean Genet:

SLUŽKY

Woody Allen:

divadelní hra - 6. soutěžní představení

komedie - 1. soutěžní představení

Sobota 19. března 2011

Čtvrtek 17. března 2011

DS Brnkadla Aspol Brno

Divadlo Koráb Brno

KABARET MOSKVA

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME

8.15 a 10.15 hodin

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
pohádka pro děti MŠ a žáky 1. třídy
- nesoutěžní představení

Čtvrtek 17. března 2011
16.00 hodin

Divadlo bez střechy Vyškov
Mihai Ignat:

KRIZE ANEB JEŠTĚ JEDNA POHÁDKA
O LÁSCE
divadelní hra - 2. soutěžní představení

Čtvrtek 17. března 2011

15.00 hodin

Michail Bulgakov:

divadelní hra - nesoutěžní představení

Sobota 19. března 2011
20.00 hodin

Divadelní spolek Kroměříž
Marc Camoletti:

BÁJEČNÁ ANNA

komedie - 7. soutěžní představení

Sobota 19. března 2011
22.00 hodin

III. DIVADELNÍ CANDRBÁL
Bowling City Kojetín

20.00 hodin

Neděle 20. března 2011

Lumír Kubátko:

Divadlo Brod Uherský Brod

Dobrovolné divadlo Tovačovské Tovačov

DUCHÁČKOVÉ

duchařská komedie - 3. soutěžní představení

Pátek 18. března 2011
10.00 hodin

Divadelní soubor J. K. Tyl
Brodek u Přerova
Martin Šmída:

KRÁL ZVÍŘAT

pohádka pro žáky 2. - 4. tříd ZŠ i okolních obcí
- nesoutěžní představení

10.00 hodin

Sue Glover:

TULENÍ ŽENA

divadelní hra - 8. soutěžní představení

Neděle 20. března 2011
17.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ
19. ROČNÍKU
DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2011

Pátek 18. března 2011
16.00 hodin

Divadlo Štěk & spol. Hranice
Daniel Keyes:

RŮŽE PRO ALGERNON

divadelní inscenace - 4. soutěžní
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VII. SHRNUTÍ divadelního kojetína 2011
Středa 16. března 2011
Před oficiálním zahájením 19. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín
2011 ráno mohli žáci II. stupně základních škol a studenti souběžných

tříd gymnázia zhlédnout divadelní
pohádkový příběh s názvem „Radúz a Mahulena“ v podání Divadla Pohádka Praha. Tento příběh
napsal Julius Zeyer a nazval jej pohádkou. Pohádkou o síle lásky, která
se dokáže postavit nenávisti. Lásky,

která dokáže přemoci zlou kletbu.
Lásky, která vždy byla, je a snad
i stále bude, nezbytná v celém našem životě... Příběh, v kterém je láska mocnější než všechna nenávist
a milování, mocnější než kletba, herci zahráli dvakrát za dopoledne.

Slavnostní zahájení 19. Divadelního Kojetína bylo letos zahájeno
hudebně. V malém kulturním programu se představily členky pěveckého souboru Cantas MěKS Kojetín.

Úvodního slova se zhostila ředitelka
Městského kulturního střediska Hana
Svačinová, která mimo jiné přivítala
v našem městě odbornou porotu (Víta
Závodského z Brna, Miroslavu Ern-

stovou z Kojetína, Petru Kohutovou
z Karlových Varů a Dušna Zakopala
z Ostravy). Starosta města Kojetína
Jiří Šírek oficiálně prohlásil přehlídku
za zahájenou.

Ihned po slavnostním zahájení důstojně a slibně soutěžní část přehlídky zahájil domácí soubor Hanácká scéna,
který pracuje pod hlavičkou Městského
kulturního střediska v Kojetíně. Pro letošní divadelní sezonu si členové Hanácké scény zvolili komedii Woodyho
Allena „Zahraj to znovu, Same“. Režie se opět ujala Jana Nováková z Olomouce. Stává se již tradicí, že s nácvikem nové hry někteří členové odejdou
a přijdou noví. Letos, stejně jako vloni se
v inscenaci objevili někteří nováčci, ale
i stálí ostřílení herci a také host z Kroměříže. V souboru začal pracovat nový
osvětlovač a zvukař v jedné osobě

i nová nápověda. Autor inscenace Woody Allen se narodil 1. prosince 1935
v New Yorku, je to známý americký
filmový režisér, scenárista, spisovatel,
amatérský klarinetista, herec a komik,
a také trojnásobný držitel Oscara. Jeho
předlohy nejsou snadné, ale naši herci se s ní hravě poprali. Hlavní hrdina
Allan Felix (Milan Ligač) se nacházel
v nepříjemné životní situaci. Odešla
od něj manželka (Lenka Šípková) a on
se neúspěšně pokoušel navázat vztah
s jinými ženami (Marie Němečková).
Ani není divu, v přítomnosti žen se
z něj stával roztěkaný nemotora, který
nedal dohromady kloudnou větu. Do

toho mu přišel na pomoc manželský
pár - nejlepší přítel Dick (Michla Maťo)
a jeho zanedbávaná choť Linda (Lucie
Němečková). Vlastně tu byl ještě někdo Humphrey Bogart z Casablancy
(Broněk Mašík) - Felixova iluzorní postava, kterou si jakožto fanda toho filmu
vytvořil, mu radil jak rázně vyřídit jeho
problémy. Půlroční práce, kterou členové Hanácké scény věnovali této inscenaci, nebyla zbytečná a Kojetín se
dále může chlubit kvalitním divadelním
spolkem.
Odborná porota Divadelního Kojetína
2011 udělila diplom Milanu Ligačovi za
roli Allana Felixe v této inscenaci.
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VII. SHRNUTÍ divadelního kojetína 2011
Čtvrtek 17. března 2011
Čtvrteční divadelní ráno patřilo pohádce pro nejmenší diváky. Bohužel
z důvodu onemocnění Sněhurky se
děti nedočkaly avízované pohádky
Sněhurka a sedm trpaslíků. Herci Di-

vadla Koráb z Brna dovezli do Kojetína pohádku jinou, a to pohádkový
příběh „O perníkové chaloupce“.
Kdo by neznal příběh Jeníčka a Mařenky, kteří se ztratili v hlubokém lese
až našli chaloupku celou z perníku,
v které bydlela zlá čarodějnice. Tato

pohádka tak vtáhla děti do děje, že
se z publika ozývaly výkřiky dětí, které Mařenku a Jeníčka chtěly zachránit a zlou čarodějnici hodit do pece.
Sympatický výkon obou herců byl
odměněn velkým potleskem mladého
publika.

Po roční pauze se v Kojetíně opět soutěžně představilo Divadlo bez střechy
z Vyškova, které si tentokrát zvolilo
předlohu rumunského autora Mihaie
Ignata „Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce“, která meditovala nad
jedním vyčerpávajícím vztahem. Tuto
inscenaci nám vyškovští herci zahráli
na kukátkovém jevišti (diváci seděli přímo na pódiu). Mihai Ignat (1967
v Brasově) po studiu rumunštiny a latiny pracoval jako redaktor a univerzitní
profesor. Věhlas získal zejména jako
básník: básnicky debutoval v antalogii
Tabou de familie (1995), poté publikoval řadu básnických sbírek, např. Klein

spuse (2001), Poeme în doi (2003), ei
Cangrena e un animal de casa (2005).
Dramaturgicky se uvedl v roce 2004,
v Rádiu BBC Londýn se svou divadelní hrou Crize sau Înca o poveste de
dragoste (Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce). Hra byla nominována
na cenu International Radio Plywriting
Competition, organizovanou rádiem
BBC a Britskou radou, a na cenu UNITER. Další Ignatovou divadelní hrou je
variace na téma Romeo a Julie Postludiu. Divadlo bez střechy Vyškov (DBS)
je volným sdružením přátel divadla,
které funguje pod záštitou Občanského sdružení Thalia Vyškov a Městské-

ho kulturního střediska ve Vyškově.
Zaměřuje se zejména na náročnější
diváky, jimž nabízí komorní inscenace silných příběhů a složitých lidských
osudů a tak tomu bylo i s touto inscenací. Odborná porota Divadelního
Kojetína 2011 udělila čestné uznání
Vladimíru Goldovi za dramaturgii inscenace, diplom hereckému kolektivu
Divadla bez střechy Vyškov za soustředěnou jevištní souhru v inscenaci
a také Divadlo bez střechy Vyškov za
inscenaci hry Krize aneb Ještě jedna
pohádka o lásce doporučila k výběru
na celostátní přehlídku Divadelní Děčín 2011.

Čtvrteční večer byl pro nás v Kojetíně velkou neznámou, protože se
poprvé v Kojetíně, poprvé v rámci
divadelní přehlídky a vůbec poprvé
na divadelních prknech představil divadelní soubor ze sousedního Tovačova, které si dalo název
Dobrovolné divadlo Tovačovské.
Nováček kojetínské přehlídky a nejmladší soubor divadelních prken,
dá-li se hovořit o prknech sportovní
haly jako divadelních, protože v Tovačově není stálá divadelní scéna,
se utvořil z dobrovolníků, kteří vystupují na nočních prohlídkách tova-

čovského zámku. Původní kapesní
muzikál současného autora Lubomíra Kubátka „Ducháčkové“ upravili tak, že zpěvy na scéně nezazněly, ale to inscenaci nijak neubralo.
Diváci se seznámili s neuznalým
spisovatelem Vilémem Záduchou,
který nevydržel posměch nad svou
hororovou knihou a jednou, přesně
o půlnoci, se zastřelil. Procitnul na
hřbitově jako duch, dostal přiděleného duchkmotra, svým přístupem
otřásl konzervativní Radou starších,
našel si milenku Apolenu - a začal
se nudit. Začal organizovat kontak-

ty mezi hřbitovy, vyvolal vzpouru
a stal se šéfem hřbitovů celého okolí. Z volnomyšlenkáře se stal despota, z duchkmotra pobočník nejvyššího a z Apoleny madam s nosem
hodně vysoko. Záducha si našel novou milenku Leonu, Apolenu zavrhl
a ta, zrazená ve svých choutkách po
moci, popichovala duchařské společenství tak dlouho, až byl Záducha
svržen a prvním duchařským soudem v historii odsouzen k rozpuštění ve smogu. Jednalo se tedy o první pokus o vážně myšlené „umění“
a soubor neměl ani nejmenší tušení
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jak to dopadne. Jsme rádi, že tato
duchařská komedie oslovila festi-

valového diváka i porotu a držíme
tomuto sympatickému a přátelské-

mu kolektivu v jejich další činnosti
palce.

Pátek 18. března 2011
V pátek ráno přijal pozvání k účasti
na Divadelním Kojetíně Divadelní
soubor J. K. Tyl Brodek u Přerova, který zahrál žákům 2. - 5. tříd
základních škol pohádkový příběh
„Král zvířat“. Asi v hodinovém
představení nově nastudované

muzikálové pohádky Král zvířat,
kterou dětem soubor z Brodku zahrál, se odvíjel takřka hamletovský
příběh. Děj byl zasazen do Afriky,
kde zvířecí říši vládl dobrý Král
- lev Muffasa. Jeho syn Simba si
pomalu zvykal na fakt, že bude
právoplatným následníkem trůnu,
což nesl nelibě králův bratr Skar.

Z touhy po moci a nadvládě se neváhal spojit s nepřátelskými hyenami a obrátit se proti svému bratrovi
i synovci. Malý Simba byl vyhnán
ze Lví země a v džungli potkával
nové přátele. Tím se rozběhl sled
událostí, jež nakonec vedly k jedinému - aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.

Páteční odpolední soutěžní doba
byla pořadateli přidělena Divadlu
Štěk a spol. z Hranic. Hranický
účastník se na loňském ročníku představil s bláznivou komedií Antonína
Procházky „Klíče na neděli“, kdy na
jevišti rozehrál komické situace dvou
manželských párů. Ve všech rolích
vystupovali mladí, neopotřebovaní
herci a herečky, převážně z hranického gymnázia. Pro letošní divadelní sezónu zvolil vedoucí a zároveň
i režisér Michal Heger inscenaci

zcela vážnou, nechal se inspirovat
povídkou Daniela Keyese „Růže
pro Algernon“. Tragikomická povídka Daniela Keyese je nejčtenějším příběhem současnosti. Prožili
jsme příběh výjimečného člověka
Charlieho Gordona, který byl zesměšňován pro svou debilitu a odstrkován pro svou genialitu. Tento
dojemný příběh, který byl občas
krásný, občas šílený, děsivý, depresivní a navíc až krutě skutečný nám
v Kojetíně soubor zahrál v aréno-

vé scéně uprostřed sálu. Divadelní
podoba tohoto smutného příběhu
nenechala v hledišti nikoho klidným, donutila diváky přemýšlet nad
lidskou krutostí a mnozí z nich si
i poplakali.
Odborná porota Divadelního Kojetína 2011 udělila diplom Michalu Hegerovi za režii inscenace hry
Růže pro Algernon s přihlédnutím
k dramatizaci a scénografii a diplom
Milanu Ondruchovi za roli Charlie
Gordona v této inscenaci.

V pátek večer se sálem sokolovny
rozezněl rockový muzikál, který nastudovalo Divadlo Dostavník Přerov a nesl název "Odysseus aneb

Leporelo ro(c)ku". Scénář a hudbu
sepsal a složil jeden z členů divadla
- Zdeněk Hilbert. Divadlo Dostavník
letos oslavilo 40 let od svého založe-

ní. Při této výjimečné příležitosti uvádí v nadcházející divadelní sezóně
světovou premiéru hudebního eposu
„Odysseus aneb Leporelo ro(c)ku“.
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Kromě pravidelného ročního přírůstku připravil Dostavník pro své diváky
u příležitosti svého výročí ještě „Písničkál - Benefice Dostavníku“a výstavu „40 muzikálových let Dostavníku“. Tedy i v Kojetíně se vydal Odysseus se svou družinou na dalekou
a dlouhou cestu do Tróje. Po velkém
vítězství v Tróji ho však čekala strastiplná cesta domů. Osudy Ithackého
krále na pozadí silné rockové hudby

rozehráli ochotníci přerovského souboru v režii Vlasty Hartlové. Diváci
zhlédli velkolepý příběh o odvaze
a touze, o lásce, utrpení a soužení,
o slávě, odhodlání, chrabrosti a hrdinství, příběh starý téměř jako lidstvo samo a přece stále strhující,
příběh zdánlivě jednoduchý a přesto plný vlastních prožitků, představ
a přání, příběh dílem nadpřirozený,
ale dílem tak reálný, že zastavo-

valo dech i srdce. Odborná porota
Divadelního Kojetína 2011 udělila
čestné uznání Zdeňku Hilbertovi za
roli Odyssea ve stejnojmenném muzikálu, diplom Zdeňku Hilbertovi za
scénář a hudbu k inscenaci muzikálu a také Divadlo Dostavník Přerov
za inscenaci muzikálu Odysseus
aneb leporelo ro(c)ku doporučila
k výběru na celostátní přehlídku Divadelní Děčín 2011.

Sobota 19. března 2011

básník a režisér Josef Řičánek. Po
celou dobu mu s režií pomáhal Zdeněk Řehka. Nikdo se tedy nedivil,
že po odchodu Řičánka se v roce
1989 ujal jeho funkce právě Řehka.
Po jeho náhlé smrti v roce 1996 režii
převzali Alexandr Novák a Ivan Přikryl. NETRDLO bylo vždy průkopníkem netradičního divadla, které se
postupem času stalo zcela tradičním. Přesto divadélko zůstávalo zastáncem principu „chudého divadla“.
Několikrát se však od této myšlenky
odklonilo a mnohá představení jsou
důkazem, že tento soubor je schopen i složitějších variací a scénických kejklů. Od roku 1983, kdy soubor odehrál představení Jeppe z Vršku, se ansábl neustále měnil a vyvíjel
s dalšími inscenacemi: Týden rodáků, Budeš dlouho živ (Seifert, 1987),
Jak jsem vyhrál válku. Netrdlo si
vytvořilo vlastní nezaměnitelný styl,
nejlépe charakterizovaný okřídlenou
větou jednoho ze zakladatelů Josefa
Řičánka: „Amatérské divadlo se musí

vejít do kufru trabantu“ - tedy jinak
řečeno - princip chudého divadla.
Původní Genetova hra „Služky“ kombinuje klasické francouzské drama
s prvky kriminálního příběhu čerpajícího z černé kroniky. Genetův
abstraktní a básnivý jazyk propůjčuje textu hry prostor pro více rovin
a významů, než skýtá samotný prostý detektivní příběh. Nejasné obrysy
své identity se obě služky snažily nahmatat při hrách, v nichž jedna hrála
druhou nebo svou nenáviděnou paní.
A čím víc se vžívaly do role někoho
jiného, tím bylo zjevnější, jak patologický vztah mají k sobě navzájem i ke
své nadřízené - vztah lásky i nesnesitelné nenávisti, který může být vyřešen pouze vraždou. K té ale došlo jen
v jejich představách. Ve snaze zabít
Madam šlo tedy nejen o destrukci,
ale i sebedestrukci. Různé podoby
mezilidských vztahů, otázky moci
a podřízenosti, ale především ústřední téma inscenace - hledání vlastní
identity, rozehrál vyškovský soubor
divákům v Kojetíně, kteří s nimi prožili silný příběh a fantazie dvou žen
a donutil je přemýšlet o sobě samých.
Odborná porota Divadelního Kojetína 2011 udělila čestné uznání Olze
Pitelové za roli Claire, Ivaně Šmelové za roli Solange, diplom Alexandru Novákovi za režii a diplom Aloisi Kummerovi za roli Milostivé paní
v inscenaci hry Služky.

V sobotu ráno se na kukátkovém
jevišti (diváci seděli přímo na pódiu) představil nováček Divadelního
Kojetína Divadelní soubor Netrdlo
- divadélko Zdeňka Řehky z Vyškova s divadelní inscenací Jeana
Geneta "Služky". Divadlo vzniklo
v roce 1983 při VVŠ PV a kromě
Hané se jedná o nejdéle působící
soubor ve Vyškově. Město Vyškov
mu může vděčit za to, že toto město
během posledních 15 let nezmizelo
z české divadelní mapy. Předchůdcem NETRDLA byl recitační soubor
Oáza. Poté se uvádělo jako divadélko
FK pod zřizovatelskými křídly F-klubu. Za dobu své existence spolupracovalo NETRDLO s mnoha soubory
z různých krajů Čech, Moravy a Slovenska. Díky stálé obměně členů se
stal z divadla spolek ryze civilní. Až
do roku 1987 byl uměleckým vedoucím souboru NETRDLO neúnavný
propagátor amatérského divadla,
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Odzvoněním patnácté hodiny kojetínská prkna, která znamenají svět,
zaplnil další nováček kojetínské
přehlídky, a to Divadelní soubor
Brnkadla ASpol z Brna. Tento
soubor se nechal inspirovat předlohou Michaila Bulgakova Mistr
a Markétka a nastudoval divadelní
hru s názvem "Kabaret Moskva",
kterou nám v Kojetíně brněnští herci zahráli nakonec nesoutěžně, protože se s touto inscenací zúčastnili
soutěžní části postupové přehlídky
ve Slavičíně. Z tohoto důvodu je
odborná porota Divadelního Kojetína vyloučila ze soutěže. Tato skupina herců pracuje pod Střediskem

volného času Lužánky v Brně a je
nejstarším a také dospělým oddílem Dětského divadelního souboru Brnkadla, existujícího od roku
1990. Divadelní soubor Brnkadla
ASpol vznikl v roce 2002 z potřeby
poskytnout i těm, co odrostli dětskému a mladému divadlu, prostor
pro jejich realizaci. Od té doby se
jeho členové podíleli na vzniku sedmi inscenací, z nichž některé byly
reprizovány více než 30krát v Brně
i na různých přehlídkách a akcích
mimo Brno. Inscenace „Kabaret
Moskva“ s podtitulem „Bulgakov,
Mistr, Markétka ASpol“, je jejich
poslední dramatizací románu zná-

mého autora. Jednalo se o kabaret, rozehrávající osudy Moskvanů
v okamžiku, kdy do města vstoupil
ďábel a jeho suita. Do jejich léček
postupně spadl každý, kdo k tomu
měl sklony - kdo uplácel, či bral
úplatky, zneužíval moc, postavení, lhal, podváděl... a potrestáním
těchto lidí ďábel paradoxně páchal
dobro. Uprostřed tohoto panoptika
se odehrával příběh lásky, statečnosti, odvahy a zbabělosti - příběh
Mistra a Markétky a jeho románu
o Pilátu Pontském. Toto mnoho
vrstvené dílo náročné na myšlenkový obsah brněnští herci zahráli
v režii Petry Rychecké.

V sobotu večer vystoupil před vyprodaným sálem Divadelní spolek
Kroměříž, který netřeba místním
představovat. Jedná se o pravidelného účastníka Divadelního Kojetína, který se většinou pohybuje
na špici přehlídkových favoritů na
Divadelní Děčín. Někteří členové
tohoto spolku se zabydleli i v našem domácím souboru, kde hostují. Po úspěšném představení

„Habaďůra“ (2. místo v roce 2009)
a po loňském populárním muzikálu „Jeptišky k výročí“ (2. místo)
zvolil soubor další komedii. Opět
jsme tedy v podání kroměřížských
herců viděli „dveřovku“ tentokrát
z pera Marca Camolettiho „Báječná Anna“. A opět se jednalo
o „řachandu“, že se divák za břicho
popadal. Světově proslulá komedie
pojednávala o tom, že není šikov-

né přivést si domů milence právě,
když má váš manžel v ložnici svou
přítelkyni. Ještě, že vše zachraňovala služka Anna... Odborná porota
Divadelního Kojetína 2011 udělila
diplom Romaně Malinské za roli
Anny v této inscenaci a doporučila
inscenaci hry Báječná Anna Divadelního spolku Kroměříž k výběru
na celostátní přehlídku Divadelní
Děčín 2011.

Ve večerních hodinách se uskutečnil již 3. Divadelní candrbál
v prostorách Bowling City.
O hudbu ve stylu oldies se postaral místní Jirka Jirák.
V programu se prezentovali kovbojové Honza Krčmař z Kojetína
a Pepa Zahradník z Bezměrova,
kteří návštěvníkům bálu předvedli
své umění s lasem a kolty. Candr-

bál zpestřil program kojetínského
divadelního festivalu, kterého místní využili. Z divadelních souborů
jsme bohužel zaznamenali účast
pouze jednoho jediného (Brnkadla
Brno), což je velká škoda. Příště
se snad dostaví více divadelníků,
aby mohli navázat nové kontakty
a vyměnit si své zkušenosti z divadla.
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Neděle 20. března 2011
Posledním soutěžním účastníkem
Divadelního Kojetína 2010 bylo Divadlo Brod Uherský Brod. Tento
kolektiv kolem Romana Švehlíka
zajíždí do Kojetína téměř pravidelně. Po celorepublikově úspěšném
„Slovácku sa súdí“ si připravil soubor na nadcházející divadelní sezónu 2011 dvě premiéry a jednu nám
také uherskobrodečtí herci premiérově zahráli v Kojetíně. Jak je známo, do repertoáru si divadlo vybírá
žánrově i časově - historicky odlišné
hry. Tentokrát sáhli po skotské au-

torce Sue Glover. Současná dramatička je ve Skotsku již považována
za žijícího klasika, u nás se však
její dramatické texty neinscenovaly.
Díky kontaktu režiséra souboru na
českého překladatele Davida Drozda jsme měli možnost jednu z her
o ženách s názvem "Tulení žena"
vidět i na našem jevišti. Hra „Tulení
žena“ byla sice hrou ze současnosti,
ale přesto byl příběh opředen starými severskými bájemi. Hra byla zajímavá i tím, že hranice mezi realitou
a mýtem byla prakticky nepostřehnutelná. Rona a Alex nebyli jen skutečnými lidmi ze skotského pobřeží,

byli současně archetypem muže
a ženy, jejich vztahu a vzájemného postavení ve světě. Silný příběh
oslovil jak mladé, tak starší diváky
a otevřenost konce nabízel velký
prostor pro zastavení a zamyšlení
se nad postavením člověka ve světě či přírodě. Jelikož Uherskobrodečáci nestihli uskutečnit premiéru na
jejich domácí půdě, tak se trochu
netradičně konala mimo jejich rodné
město. Odborná porota Divadelního Kojetína 2011 udělila dvě čestná
uznání Romanu Švehlíkovi za scénický design a za dramaturgický výběr inscenace.

VIII. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A VÍTĚZ
Na nedělním závěrečném slavnostním vyhlášení, kdy předseda odborné poroty Vít Závodský kladně hodnotil celkovou úroveň letošního festivalu, bylo odbornou porotou uděleno
celkem čtrnáct individuálních ocenění především za herecké výkony, ale
také za hereckou kolektivní práci, za
scénář a hudbu, za scénický design,
za dramaturgický počin, za režii...
Odborná porota v nižší kategorii udělila několik čestných uznání a vyšší
ocenila diplomy.
ČESTNÁ UZNÁNÍ:
- Vladimír GOLDA za dramaturgii inscenace hry Krize aneb Ještě jedna
pohádka o lásce,
- Zdeněk HILBERT za roli Odyssea
ve stejnojmenném muzikálu,
- Olga PITELOVÁ za roli Claire v inscenaci hry Služky,
- Ivana ŠMELOVÁ za roli Solange
v inscenaci hry Služky,
- Roman ŠVEHLÍK za scénický design v inscenaci hry Tulení žena,
- Roman ŠVEHLÍK za dramaturgický výběr inscenace hry Tulení žena.

DIPLOMY:
- Milan LIGAČ za roli Allana Felixe v inscenaci hry Zahraj to znovu,
Same,
- herecký kolektiv Divadla bez
střechy Vyškov za soustředěnou
jevištní souhru v inscenaci hry Krize
aneb Ještě jedna pohádka o lásce,
- Michal HEGER za režii inscenace
hry Růže pro Algernon s přihlédnutím k dramatizaci a scénografii,
- Milan ONDRUCH za roli Charlie
Gordona v inscenaci hry Růže pro
Algernon,
- Zdeněk HILBERT za scénář a hudbu k inscenaci muzikálu Odysseus
aneb Leporelo ro(c)ku,
- Alexandr NOVÁK za režii inscenace hry Služky,
- Alois KUMMER za roli Milostivé
paní v inscenaci hry Služky,
- Romana MALINSKÁ za roli Anny
v inscenaci hry Báječná Anna.
Poprvé v historii Divadelního Kojetína nebyl vyhlášen jeden konkrétní
vítězný soubor, ale hned několik. Ty
byly na návrh odborné poroty doporučeny na Divadelní Děčín 2011 bez

uvedení pořadí. Tato změna vyplývá
z propozic Divadelního Děčína, kdy
postupové přehlídky ztratily právo na
přímou nominaci. Na jednání programové rady, které se konalo 31. března
2011 v Praze, bylo vybráno osmnáct
inscenací ze všech doporučení, které se zúčastní Divadelního Děčína.
Z doporučených souborů z Kojetína
postoupilo do Děčína pouze Divadlo
bez střechy z Vyškova.
Odborná porota Divadelního Kojetína 2011 doporučila k výběru na
Divadelní Děčín celkem tři inscenace. Uvedené pořadí všech doporučených vítězných souborů má tedy
stejnou váhu.
Doporučení na celostátní přehlídku Divadelní Děčín 2011:
- DIVADLO BEZ STŘECHY VYŠKOV s inscenací hry Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce
- DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV
s inscenací muzikálu Odysseus aneb
Leporelo ro(c)ku
- DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ
s inscenací hry Báječná Anna
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IX. NÁVŠTĚVNOST
Festivalový týdenní program nalákal do našeho města 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 19. ročníků se
naučili také místní kojetínští cho-

dit na amatérské divadlo. Festival
berou už tak automaticky, že večerní
představení jsou téměř vyprodaná.
Sokolovnu navštívilo celkem cca
3000 diváků a na 200 účinkujících.

X. PROPAGACE
Propagace Divadelního Kojetína:
- transparenty na hlavních příjezdových místech Kojetína,
- plakáty (výlep Kojetín, Chropyně,
Kroměříž, Přerov, Hulín, Prostějov,
obce a města Mikroregionu Střední
Haná, distibuce všem zúčastněným
souborům),
- letáky do všech domácností Kojetína a místních částí (Popůvky
a Kovalovice), do všech domácností
okolních obcí Uhřičice, Měrovice, Stří-

brnice, Křenovice a Polkovice,
- tradiční festivalové skládačky (distribuce všem zúčastněným souborům,
jednotlivcům - příznivcům Divadelního
Kojetína, zastupitelům města, starostům obcí..., zdarma v místě festivalu),
- zveřejnění na internetových stránkách Města Kojetín i MěKS Kojetín
(průběžné informace z festivalu),
- informace o přehlídce v Kojetínském
zpravodaji č. 3/10 a 4/10,
- informace v tisku a v rádiích (články,

pozvánky, program, reportáže, představení jednotlivých souborů),
- čestné vstupenky (významným představitelům města, starostům, sponzorům...),
- vyšlo šest čísel festivalového časopisu Divadelní Koječák,
- zúčasněné soubory obdržely
v upomínku na Divadelní Kojetín
účastnický list a propagační materiály města, Mikroregionu Střední Haná
a Olomouckého kraje.

XI. DIVADELNÍ KOJEČÁK
06::2011

K obohacení přehlídky patřilo
i šest čísel festivalového časopisu
Divadelní Koječák, který vycházel
denně a byl zdarma distribuován ve
vestibulu sokolovny, rozesílán elektronicky a zveřejňován na webových
stránkách MěKS Kojetín.
Redakční rada byla složena ze
současných i bývalých členů divadelního souboru Hanácká scéna

a místních studentů Gymnázia Kojetín - Jakub
Šírek, Hana Hásová, Tereza Panáková, Klára
Krčmařová, Jan Kramář, Marek Machalík, Milan
Ligač, Michal Axamit a Hana Svačinová.
Čtenáři zde objevili spoustu recenzí, rozhovorů, anket, zajímavostí i fotografií z festivalového
dění.
Časopis byl kladně chválen všemi diváky, zúčastněnými soubory i samotnou odbornou porotou.

QHGČOH

ĂŶĞďƉŽďŝƚǀĢũĞŬĂǎĚǉŬŽũĞēĄŬŐĞŶĞƌĄůĞŵ

kdo bude generálem dnes

/s>K^d\,zsza<Ks
/s>KK^dsE1<W\ZKs
/s>E1^WK><<ZKD \1
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XII. PODĚKOVÁNÍ
A na závěr - tradiční slova díků:
- všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na realizaci přehlídky úspěšně
podíleli,
- zúčastněným divadelním souborům, bez kterých by se přehlídka
v Kojetíně neuskutečnila,
- všem našim věrným divákům, kteří
podpořili účastí festival,
- odborné porotě (ve složení Vít Závodský z Brna, Miroslava Ernstová
z Kojetína, Petra Kohutová z Karlových Varů a Dušan Zakopal z Ostravy),
- Městu Kojetín a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- děkujeme všem sponzorům přehlídky - Bowling City, Dobrůtky od
Verunky, Pivovarský hotel Kojetín
s. r. o., Hospůdka u Jordánu, Hospůdka U Pedyho, Lékárna U zla-

tého lva, MSH v. o. s. - pekařství,
Penzion Maďarská bašta, Prodejna
Hanačka, Ptáček - pozemní stavby s. r. o., Restaurace Na Hrázi
U Tondy, Řeznictví - uzenářství Haluzík, Řeznictví Kamil Hrudík, Řeznictví Na rohu,
- reportérům Divadelního Koječáka (Hadička Hásová, Kuba
Šírek, Terezka Panáková, Klárka Krčmařová, Malínek Ligač,
Míša Axamit, Mara Machalík
a Honza Kramář), kteří pracovali ve
dne v noci, byli stále ve střehu a výsledek jejich práce pochvalně zhodnotili všichni návštěvníci přehlídky
(celkem šest čísel),
- studentům - moderátorům z místního gymnázia,
- našim mladým Hanákům, že stylově přivítali soubory v našem městě,

- fotografce Janě Večeřové za pořízení fotografií ze všech představení,
- Marušce Němečkové za umělecky
napsané diplomy,
- místním hasičům za požární asistenci,
- všem příznivcům divadelní přehlídky v Kojetíně, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého festivalu,
- velké poděkování a také obdiv
si zaslouží kolektiv pracovnic a pracovníků Městského kulturního střediska Kojetín - Alena Jurmanová, Kateřina Krčmařová, Jana Nováková,
Pavlína Dvořáková, Monika Nováková a mistr zvuku a světel Zdeněk
Novák. Tento sehraný tým perfektně
zvládl a absolvoval celý festivalový
týden ke spokojenosti všech. Ze srdce jim děkuji a jsem ráda, že jsou to
lidé na správném místě!

XIII. FINANCE
Celkové náklady
501 - materiál

130.000 Kč Celkové výnosy

130.000 Kč

8.000 Kč vstupné

50.000 Kč

518 - služby

75.500 Kč dotace - Ministerstvo kultury ČR

30.000 Kč

521 - mzdy - DPP

46.500 Kč rozdíl - rozpočet MěKS

50.000 Kč

XIV. ZÁVĚR
Čas se naplnil a Divadelní Kojetín 2011, který jsme prožili s divadelníky z různých moravských měst, je
minulostí. Týden plný divadla, které
nám ochotníci ochotně předvedli
v našem městě byl náročný, ale stál
rozhodně za to prožít ho společně
s nimi. Od úterního rána do nedělního
dopoledne se v Kojetíně představilo
dvanáct divadelních souborů. Letos
odborná porota hodnotila inscenace
her osmi divadelních souborů (DS
Brnkadla Brno byl ze soutěže vyřazen za účast ve Slavičíně), udělila
několik individuálních ocenění. Po
18 let byl pokaždé vyhlášen vítěz
Divadelního Kojetína, letos tomu tak
poprvé nebylo. Poprvé v historii Divadelního Kojetína to bylo hned několik
vítězů, kteří byli na návrh odborné
poroty doporučeni na Divadelní Děčín 2011 bez uvedení pořadí. Tato
změna vyplývá z propozic Divadelního Děčína, kdy postupové přehlídky

ztratily právo na přímou nominaci.
Na jednání programové rady, která
se konala 31. března 2011 v Praze,
bylo poté vybráno 18 inscenací ze
všech doporučení, které se zúčastní
Divadelního Děčína 2011. Toliko na
objasnění této nemilé změny.
Odborná porota Divadelního
Kojetína 2011 doporučila k výběru
na Divadelní Děčín 2011 celkem tři
inscenace bez uvedení pořadí, doporučení všech vítězných souborů
mělo tedy stejnou váhu. Pro ostatní
soubory platí - i když jste to v Kojetíně u poroty nevyhráli, vyhráli jste to
na plné čáře u diváků, kteří vám svůj
obdiv po každém představení vyjádřili
potleskem a tak to má být, vždyť divadlo se hraje především pro diváky.
Programová rada Divadelního
Děčína nakonec do programu zařadila pouze inscenaci hry Krize aneb
Ještě jedna pohádka o lásce Divadla
bez střechy z Vyškova.

Týdenní žně ochotnického divadla - 19. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2011 - přinesly
všem duševní naplnění a obohacení o zážitky z jednotlivých představení.
Sokolovna v Kojetíně se opět
po roce stala místem naplněným
divadlem a setkáváním lidí, které
divadlo milují. Naše přání je, aby
tomu bylo tak i v letech příštích.
Ať Kojetín i nadále zůstává
městem divadla a Sokolovna
místem setkání všech ochotníků!
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Kojetínské hody 2011 a Kojetínské hudební léto 2011
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 Ječmínkovou 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

I. ÚVOD

k tomuto datu. V roce 2011 byly uspořádány Kojetínské hody již potřinácté.
Jedná se o třídenní akci s tradičně pestrým programem, kdy si přijde
na své každá věková skupina (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, Hanáci z Hrušky
a další. Na hodech zahrály dechové
kapely Kojecká Hanačka, Záhoranka

z Pavlovic, Věrovanka a cimbálové muziky Rozmarýn, Primáš, Kapka a Dubina.
Od roku 2006 pro obměnu a obohacení folklórního programu byly přizvány jiné soubory než hanácké - Trnka Jeseník, Vrtek Opava, Kopaničár
Starý Hrozenkov a zahraniční soubory
ze Slovenska, Polska, Ruska a Portugalska.
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), Iva Frühlingová (2007), na
jubilejním desátém ročníku vystoupila
velká populární osobnost československé popmusic Meky Žbirka (2008), v roce
2009 Děda Mládek Illegal Band a v roce
2010 si návštěvníci vyslechli tři koncerty
- Family Pavel Novák z Přerova, Fleret
s Jarmilou Šulákovou a Dark Gamballe
z Vyškova. Letos to byly opět tři koncerty - Leopardi Lipník n. B., MIG 21
a Něco Mezi.
Na Kojetínské hody navazuje slavnost hudby - Kojetínské hudební léto.
Program hudebního léta je sestavován tak, aby se 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 13. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend 12. - 14.
srpna 2011.
V týdnu od 15. do 19. srpna 2011 tradičně navázalo Kojetínské hudební léto.

Kojetínské hody i Kojetínské hudební léto každým rokem pořádá
Městské kulturní středisko Kojetín
a Město Kojetín, letos opět za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

a několika finančních dárců.
Spolupodílí se také ostatní subjekty
- Městský úřad Kojetín, Městská policie,
Policie ČR, SDH Kojetín, Technis Kojetín,
DDM Kojetín, Fara Kojetín a další.

III. PROGRAM
KOJETÍNSKÉ HODY 2011
PÁTEK 12. SRPNA 2011
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy
„Kojetínské oka mžiky“

(výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64)
Otevření expozice kojetínského muzea

Zajímavosti a kuriozity muzea
Hospůdka U Pedyho
17 hodin

Koloběžkový štafetový závod okolo Kojetína
20 hodin

Taneční večer s živou hudbou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Diskotéka Rádia RUBI
(Marek Berger a DJ Mates)

SOBOTA 13. SRPNA 2011
Sportovní areál u Gymnázia Kojetín - celý den

Kolotoče a pouťové atrakce

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody mladých hasičů
„O Hodový koláč“
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III. PROGRAM
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Jízdy hist. motorovými vozy
Kojetín - Tovačov a zpět

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

„Kojetínské oka mžiky“

14 hodin

Hry a soutěže pro děti - DDM
Zábavné odpoledne
pro děti - třídění odpadů
- EkoKom stan
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

(výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64)

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Zajímavosti a kuriozity muzea

„Kojetínské oka mžiky“

Sokolovna Kojetín - 14 hodin

(výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64)

Vladimíra Pospíšila

Zajímavosti a kuriozity muzea

XI. setkání harmonikářů
Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Nádvoří VIC - 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

20 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou JIMI
Židovský hřbitov
pro veřejnost otevřen celý den

Jízdy hist. motorovými vozy
Kojetín - Tovačov a zpět

Židovský hřbitov
pro veřejnost otevřen celý den

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Obřadní síň MěÚ - 12 hodin
Setkání rodáků (ročník 1936)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Jízdy na čtyřkolkách

Jízdy na koních a ponících

Restaurace Na hrázi u Tondy
14 hodin

Mše svatá

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

NEDĚLE 14. SRPNA 2011

Průvod Hanáků - Jízda králů
Předání hodového práva

předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin

Mše svatá

slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mariánské nešpory

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín
celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí - celý den

9 - 10 hodin

10 - 14 hodin

Vystoupení národopisných
souborů
Dechová hudba Věrovanka
14 - 17 hodin

Mažoretky Šarm Kojetín
Lucky While, Cantas
Leopardi Lipník n. B.
Electric Boogie - D. Kodýtek
17 - 20 hodin

Hodový jarmark
skákací hrady, skluzavky
autovláček...

Kapela Mig 21 Praha
Něco Mezi Prostějov

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2011
Masarykovo náměstí - 17 hodin

PONDĚLÍ 15. SRPNA 2011
COUNTRIO

ČTVRTEK 18. SRPNA 2011
zdounečanka

ÚTERÝ 16. SRPNA 2011
peter´s music

PÁTEK 19. SRPNA 2011
N*s*o*s (pop-punk / Přerov)
HANZ‘S FUCKERS (rock‘n‘roll / Hulín)
PAINFUL FLOWER

(country / Hodonín)

(bigbít / Doloplazy / Nezamyslice)

STŘEDA 17. SRPNA 2011
relax (heavy-metal / Kojetín)

(dechová hudba / Zdounky)

(crossover / Tovačov / Kojetín)

IQ Opice (nu-metal / Kojetín)
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IV. Shrnutí - Kojetínské hody 2011
V letošním roce se v Kojetíně celý
týden od pátku 12. do pátku 19. srpna
hodovalo a slavilo s bohatým progra-

mem. O víkendu 12. - 14. srpna 2011
se tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech, po kterých

následoval týden hudby od 15. do 19.
srpna 2011 s názvem Kojetínské hudební léto.

Pátek 12. srpna 2011

noramatický, ale i dokumentační. Na
výstavě jsme mohli obdivovat práce
téměř všech členů skupiny - fotografie
Jardy Hebnara i jeho ženy Marie a fotografie Jiřího Šírka, kresby Boleslava
a Petra Leinertových, obrazy od Alice
Stonové, Jiřiny Jablonské a Pavly Kačírkové, keramiku Renaty Sedlákové.
Nezapomenutelné jsou také fotografie
Svatopluka Spáčila a obrazy Jaroslava Kačírka, kteří už bohužel nejsou
mezi námi, ale své oka mžiky nám
zanechali. Nepřehlédnutelné byly fotografie profesionálky Jany Večeřové
a výstavu obohatily svou fotografickou
tvorbou dvě mladé talentované dívky
z Kojetína - Terezka Panáková a Klárka Krčmařová. Výstava byla otevřena
do 30. září 2011.

na bývalý kojetínský cukrovar. Kuřáci
si pak jistě pozorně prohlédnou hlavičky fajfek z 19. století, z nichž dřevěné jsou vyřezávané, porcelánové
pak datované a s věnováním. Sbírka
hudebních nástrojů je zastoupena klarinety z 19. století, harmonikou (heligonkou) z 19. století a flašinetem ze
30. let 20. století. Zajímavá je ukázka
archeologických nálezů z Kojetína
a okolí, připomínající pravěké osídlení střední Hané. Jedná se kulturu
únětickou, lužickou i o středověké
nálezy. Sbírka zbraní je představena
zbraněmi bodnými, sečnými i střelnými (meče, palaše, pistole, růžky na
prach). Poprvé je vystavena kolekce
olomučanské keramiky (Olomučany
na Blanensku). Talíře, mísy, hrnky,
džbány této keramiky byly v minulosti v každé hanácké domácnosti.
V nové muzejní expozici zaujmou jak
radiopřijímače z padesátých let 20.
století, tak také psací stroje z 1. poloviny 20. století (nejstarší z roku 1912)
a sbírka fotoaparátů z období let 1930
- 1984. K zajímavostem expozice patří
i bohatá sbírka odznaků z 1. poloviny
20. století, historických medailí z doby
Rakouska - Uherska, vycházkové hole,
ukázka výrobků kojetínských perleťářů
z 80. let 19. století. Lidové umění ve
sbírkách kojetínského muzea je představeno soškami světců a světic (mnohé jsou polychromované), především
soškou Panny Marie Kojetínské. Mezi
kuriozity patří sbírka nástrojů lidového
zubaře - kováře z 19. století a tzv. palečnice (mučící nástroj na vymáhání
přiznání). Vystavené předměty jsou
jednak součástí základního sbírkového fondu muzea i novými přírůstky.

Třídenní hodové oslavy odstartovala v pátek odpoledne Dětská diskotéka. Na místním koupališti tuto akci
určenou všem dětem uspořádal Hotel
Pivovar Kojetín. Pro děti byly připraveny i hry a soutěže.

V pátek byla také slavnostní vernisáží otevřena výstava obrazů a fotografií členů tvůrčí skupiny Signál
64 s názvem Kojetínské oka mžiky
a zároveň nová muzejní expozice „Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea“.
Kojetínské oka mžiky nebo-li mžiky
oka v Kojetíně - to bylo téma, které si zvolili členové Signálu pro tuto
výstavu. Na obrazech a fotografiích
bylo zachyceno naše město z různých úhlů, z různých pohledů, v různé
době i v různém čase. Každý autor si
ze svého Kojetína zvolil jemu nejbližší
oka mžik - romantický, zasněný, pa-

Nová muzejní expozice s názvem
„Zajímavosti a kuriozity kojetínského
muzea“ seznamuje návštěvníky s neznámými, neobvyklými a zajímavými
sbírkami městského muzea. Některé
předměty jsou vystaveny poprvé, jiné
již pravidelní muzejní návštěvníci viděli na minulých výstavách. Při vstupu do muzejní expozice vítá návštěvníky torzo renesančního náhrobku
Jana Pivce z Klimštejna a Hradčan
a soubor Hora Olivetská. Sochy tohoto souboru vyžadují zásah restaurátora. V nové muzejní expozici návštěvníka zaujme jízdní kolo z druhé
poloviny 19. století, dále jutový pytel
na cukr s letopočtem 1988, památka

Milovníci diskotékové hudby si přišli na své na místním stadionu na hodové diskotéce Rádia Rubi a fanoušci
tvrdší muziky se pobavili na zahrádce
U Pedyho, kde také vystoupila kapela
The Sage z Kojetína.
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IV. Shrnutí - Kojetínské hody 2011
Sobota 13. srpna 2011
Sobotní program nabízel především sportovní vyžití. V areálu sokolské zahrady se konal XXXIV. ročník
Turnaje Střední Moravy za účasti patnáct družstev.
Výsledky:
1. třída - Havířov
2. třída - Junioři Zlína

U stadionu Morava Kojetín proběhl 9. ročník soutěže mladých hasičů
„O hodový koláč“. Soutěž byla organizována pro kategorii mladších žáků
do 11 let, kategorii starších žáku od 11
do 15 let, kategorii ženy a muži v požárním útoku s vodou na sklopné terče. Každé družstvo mělo dva pokusy
a do soutěže jim byl započítáván čas
lepšího pokusu. Čas byl měřen elektronicky.

Neděle 14. srpna 2011
V neděli ráno se tradičně konala
v místním kostele Panny Marie Nanebevzaté slavnostní mše svatá.
Nedělní dopolední program se
nesl ve jménu hanáckých tradic
a obyčejů. Od sokolovny směrem
na náměstí vyšel krojovaný průvod,
v kterém se objevilo přes dvě stě
účastníků z Hané, ale i hostů ze Starého Hrozenkova. Průvod uzavírala
Ječmínkova jízda králů v čele s králem na bílém koni, letos to byl Honza
Krčmař z Kojetína.
Po tradičním bušení na vrata, kdy
rychtář Jirka Minařík vyzval starostu

Výsledky:
starší žáci: 1. Střítěž nad Ludinou,
		
2. Oplocany
mladší žáci: 1. Bochoř, 2. Popůvky,
		
3. Kojetín
ženy: 1. Křenovice, 2. Kojetín
muži: 1. Křenovice, 2. Bochoř,
3. Kojetín, 4. Čechy,
5. Popůvky

Sobotní XI. setkání harmonikářů
v místní sokolovně, které nese jméno Vladimíra Pospíšila, zakladatele
těchto populárních srazů, se setkalo
s velkým zájmem diváků. Letos se do
Kojetína sjelo na tři desítky harmonikářů z celé Moravy, kteří soutěžili ve
třech kategoriích dle typu harmoniky.
O umístění jednotlivých harmonikářů
rozhodovali v Kojetíně tradičně sami
diváci. Tímto se omlouváme všem zúčastněným harmonikářům i divákům,
města Jiřího Šírka k předání starého
hodového práva, které chase uděluje převzít vládu a moc nad městem
a také povolení přivést pod právo
všechny hříšníky, kteří si zaslouží být
vyplaceni „na gatě“ tzv. „feroló“.
Letos byl na gatě vyplacen starosta Jiří Šírek, rychtář Jirka Minařík,
majitel nově otevřené kavárny na náměstí z Anglie a Martin Januška ze
Zlína.
Na přehlídce národopisných souborů vystoupilo několik folklórních sdružení a skupin z Hané a Slovenska: Sluníčko DDM Kojetín, Pantlék Němčice n. H.,
Ječmínek Chropyně, Hlahol Mysločovice, Kopaničár Starý Hrozenkov, Hanác-

že jsme v letošním roce podcenili zvukovou aparaturu - v příštím roce to napravíme ke spokojenosti nás všech!
Pianová harmonika:
1. místo - Jarmila Billová (Vsetín)
2. místo - Jaroslav Zvoníček (Štítná n. V.)
3. místo - Blanka Helisová
		
a Vít Minařík (Hranice)
Chromatická harmonika:
1. místo - Vlastimil Pokorný (Náměšť n. O.)
2. místo - Jaroslav Zvoníček (Štítná n. V.)
3. místo - Julius Vanin (Oplocany)
Heligonka:
1. místo - Isabellka Zbořilová (Kroměříž)
2. místo - Štefan a Katarína
		
Kubačákovi (Turzovka)
3. místo - Vlastimil Bělaška (Osíčany)

Sobotní hodový program ukončila hodová zábava s hudební kapelou Jimi z Kojetína, která proběhla na kurtech v areálu
sokolské zahrady do ranních hodin.
ké sóbor Hruška, Kosíř Kostelec n. H.
a Hanácká beseda MěKS Kojetín.
Dopolední folklórní blok zakončila
koncertem dechová hudba Věrovanka.
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IV. Shrnutí - Kojetínské hody 2011

Slavnostní mše svatá

Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů

Vyzvání starosty k předání práva

Před předáním hodového práva

Předání hodového práva

Vyplácení hříšníků „feroló“

Hanáci na kojetínském náměstí

Sluníčko Kojetín

Pantlék Němčice n. H.

Ječmínek Chropyně

Hlahol Mysločovice

Kopaničár Starý Hrozenkov

Kosíř Kostelec n. H.
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IV. Shrnutí - Kojetínské hody 2011

Hanácké sóbor Hruška
V poledne přivítal starosta města Kojetína Jiří Šírek v obřadní síni Městského úřadu kojetínské rodáky narozené
v roce 1935.
Náměstí v neděli bylo zaplněno
jarmarečním zbožím, v parku probíhaly hry, soutěže a různé atrakce pro děti (skákací hrady, skluzavky, trampolíny), byl postaven
i stan na třídění odpadů zábavnou formou firmy EkoKom. Po Kojetíně jezdil
autovláček, který děti i jejich rodiče
svezl po ulicích města. V areálu Gymnázia Kojetín se děti mohly vydovádět
na kolotočích. Mezi Kojetínem a Tovačovem jezdily po celý víkend historické
železniční vozy. Pro milovníky lidové
písničky vyhrávala od 14. hodiny na
nádvoří VIC cimbálová muzika Dubina. U Restaurace Na Hrázi si mohly
děti zajezdit na ponících nebo čtyřkolkách.
Návštěvníci kojetínských hodů mohli
také navštívit nedaleký židovský hřbitov.

Hodový jarmark

Autovláček

Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba Věrovanka

Atrakce pro děti

Cimbálová muzika Dubina

Židovský hřbitov

Historické vlaky

Jízda na ponících

Hry a soutěže pro děti
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IV. Shrnutí - Kojetínské hody 2011
Odpolední program zahájily svým
vystoupením mažoretky Šarm z Kojetína, které se představily ve dvou
vstupech. V bohatém programu se
představili - taneční country skupina
Lucky While Kojetín i electrick boogie Davida Kodýtka z Kojetína.
Na kojetínském náměstí si diváci vyslechli i tři koncerty populárních

skupin z Čech i Moravy.
Kojetínské náměstí roztancoval
dechový orchestr Leopardi z Lipníka
n. B. Jejich koncert doplnily deseti
písněmi členky místního pěveckého
souboru Cantas.
Hvězdou letošního programu byl
známý herec a zpěvák Jiří Macháček, kterého doprovázela jeho kape-

Mladší a starší mažoretky Šarm Kojetín

David Kodýtek - electrick boogie

Leopardi Lipník n. B.

Mig 21 a Jiří Macháček

la s názvem Mig 21. Jirka nezapřel
své herecké umění a několikrát rozesmál a rozezpíval celé náměstí.
Zazněly všechny známé písničky
této oblíbené kapely.
Tečku za kojetínskými hody udělala prostějovsko-kojetínsko-brněnská kapela Něco Mezi, která publikum roztancovala v rytmu ska.

Lucky While Kojetín

Pěvecký soubor Cantas Kojetín

Něco Mezi

V. Shrnutí - Kojetínské hUDEBNÍ LÉTO 2011
Na hody plynule navázalo Kojetínské hudební léto - týden hudby
na náměstí, které divákům nabídlo
několik hudebních žánrů.
Kojetínské hudební léto odstartovala a na country notu zaplněné náměstí
naladila kapela Countrio z Hodonína.
V úterý se na náměstí představila
bigbítová sestava Peters´music z Nezamyslic - Doloplaz.
Před zcela zaplněným náměstím

se po odmlce představila kojetínská
kapela Relax, která zahrála heavymetal.
Čtvrtek tradičně patřil seniorům,
kterým letos vyhrávala dechová hudba
Zdounečanka.
V pátek se na pódiu vystřídaly čtyři
rockové kapely - N*S*O*S (pop-punk
/ Přerov), Cras down (rock‘n‘roll / Hulín), Painful flower (crossover / Tovačov / Přerov) a IQ Opice (nu-metal
/ Kojetín).
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V. Shrnutí - Kojetínské hUDEBNÍ LÉTO 2011

Countrio Hodonín

Peters´music Nezamyslice

Relax Kojetín

Zdounečanka

N*S*O*S Přerov

Crash Down Hulín

Painful Flower Tovačov/Přerov

IQ Opice 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.
V letošním roce byla zdařile navštívena páteční diskotéka na stadionu
Morava Kojetín, kterou pořádala místní
organizace TJ Slavoj Kojetín. Diskotéku celý týden propagovalo rádio Rubi
po městě megafonem, což se odrazilo
v návštěvnosti.
Celkem dvanáct družstev z širého
okolí bojovalo „O hodový koláč“ v soutěži mladých hasičů a přišlo je povzbudit na dvěstovky diváků.
Turnaje Střední Moravy v odbíjené
se celkově zúčastnilo patnáct oddílů
z celé České republiky a hostující oddíl
ze Slovenska.
Po ukončení turnaje se v areálu

sokolské zahrady konal zábavný večer
s živou hudbou a tancem pro zúčastněné oddíly i širokou veřejnost, na který dorazilo na tisícovku účastníků.
Na doprovodném setkání harmonikářů se do Kojetína sjelo přes
třicet harmonikářů z celé České republiky i ze Slovenska, aby si soutěžně zahráli na svůj oblíbený nástroj
a zazpívali krásné české, moravské
a slovenské lidové písničky. Setkání
harmonikářů v Kojetíně je velmi populární - do Sokolovny harmonikáře přišlo
povzbudit na třista diváků.

Navazující Kojetínské hudební léto
je skládankou různých hudebních žánrů. Pět podvečerů se mohli návštěvníci zaposlouchat do krásných melodií
v podání pozvaných souborů a kapel.
Při konání hudebních produkcí se
nevybírá žádné vstupné a tak umožňuje návštěvu všem lidem všech sociálních vrstev. Proto bylo každý den
náměstí zaplněné stovkami diváků.

Nedělní program přilákal na náměstí na několik tisíc diváků, neboť
program byl vytvořen tak, aby si na své
přišla každá generace. Dopolední program patřil opět folklóru a odpoledne
již probíhalo v modernějšímu rázu
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VII. propagace
Propagace Kojetínských hodů
2011 a Kojetínského hudebního léta
2011 byla zvládnuta opět 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, Polkovice, Stříbrnice, Měrovice), zveřejnění na www, informace

v tisku a v rádiích. Po ukončení akce
byla akce zhodnocena v tisku i na
www.
Během Kojetínkých hodů byl
v rámci jarmarku zřízen informační
stánek, kde byly k dispozici materiály
propagující město Kojetín, jeho historii
a památky, Mikroregion Střední Haná
a celý Olomoucký kraj.
Došlo tedy k široké propagaci jak

našeho města Kojetína, tak také mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje.
Během konání oslav do Kojetína
zavítalo velké množství návštěvníků
a turistů ze všech koutů České republiky i zahraničí, kteří v Kojetíně bezesporu zažili krásné kulturní zážitky,
odjížděli spokojeni a dál propagují
město Kojetín a Olomoucký kraj.

VIII. finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Materiál
Reprezentace
Služby
Mzdy - dohody

368.424,00 CELKOVÉ VÝNOSY
100,00 Tržby za pronájem
29.300,00 Finanční dary + reklama
299.647,00 Dotace Olomoucký kraj
39.377,00 Z rozpočtu MěKS

368.424,00
4.500,00
167.500,00
60.000,00
136.424,00

IX. závěr
Kojetínské hody 2011 a Kojetínské hudební léto 2011 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.
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 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 nalezli návštěvníci po dobu konání hodů ve všech
místních restauracích.
Bohatý program, krása originálních hanáckých krojů, hanácké tance
a obyčeje a vyhlášené místní hanácké pochoutky přilákali do Kojetína
návštěvníky ze všech koutů Moravy,
Čech, Slovenska i Polska.

Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2011 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 pracovnicím MěKS Kojetín,
Městu Kojetín, Olomouckému kraji,
všem finančním dárcům a všem, kteří
svým dílem pomohli k jejich zdárnému průběhu.
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Evropský týden mobility
V roce 2010 se město Kojetín podruhé zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (dále jen ETM) a „Evropský den bez aut“, který se
v Evropě konal už podeváté. Naše město se umístilo v české soutěži o „Nejlepší český ETM“ na třetím místě. První místo obdrželo město Havířov, druhé místo město Bystřice nad Pernštejnem.
ETM bylo pro letošní rok ve znamení celoevropského tématu „Alternativní
doprava“. Ve dnech od 10. do 27. září 2011 probíhaly jednotlivé akce věnující se tomuto tématu na všech školách, v kulturních domech, v domech
s pečovatelskou službou ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi
města, podnikateli a občany.
Sobota 10. září 2011 - XI. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
„O pohár majitele pohřebního ústavu“
Na XI. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale s názvem „O pohár majitele pohřebního ústavu“ se sešlo symbolických jedenáct družstev volejbalových
týmů. Systém turnaje byl kvůli hojnému počtu zúčastněných určen tak, že se
hrálo ve třech skupinách (dvě po čtyřech a jedna po třech). Hrálo se systémem
„každý s každým“ ve skupině, poté družstva na prvním a druhém místě v každé
skupině postupovala do dvou semifinálových skupin a vítězové těchto skupin se
utkali o celkové první místo. Družstva na druhých příčkách se utkala o třetí příčku
a družstva na třetích místech se „poprala“ o místo páté.
Pořadí utkání bylo následující: 1. Gute smake (potřetí vítězové v historii turnaje),
2. Aquabely (loňští vítězové), 3. Papričky (Brno), 4. Kosťa ředitel Cirkusu (pravidelný účastník turnaje), 5. Kantoři z Míru (družstvo složené z učitelů ZŠ nám.
Míru Kojetín), 6. Spolu jsme ještě nehráli (Kojetín), 7. - 11. Peddy (Kojetín), GMG
Zlín, Bylo nás šest (Kojetín), Milf (Kojetín), Košík team (Kojetín).
Organizátor Sokol Kojetín, oddíl volejbalu - 70 účastníků
Pondělí 12. a 19 září 2011 - Zumba s Gabrielou
V současné době nejpopulárnější cvičení ve světě - Zumba samozřejmě láká
i kojetínské cvičenky a cvičence.
V rámci ETM si mohli všichni, kteří holdojí tomuto sportu, protáhnout svá těla
v sále Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně pod vedením Gabriely Matouškové.
Organizátor MěKS Kojetín - 80 účastníků
Úterý 13. září 2011 - Den cvičení - jóga a pilátes
Úterý patřilo opět sportu - v malé tělocvičně na sokolovně se sešli vyznavači
očistného cvičení jóga s prvky tai-chi, které profesionálně vede Alena Flegelová
z Přerova a v sále Vzdělávacího a informačního centra si zacvičily ženy a dívky
na protahovacím a zdravotním cvičení pilátes pod vedením Moniky Parákové.
Organizátor MěKS Kojetín - 40 účastníků
Středa 14. září 2011 - S humorem na cestách
Besedu o knihách českých cestovatelů, s úsměvnými ukázkami jejich zážitků
z cest s názvem „S humorem na cestách“, si připravily pracovnice Městské
knihovny MěKS Kojetín ve spolupráci s Charitou Kojetín. Beseda byla určena
pro seniory, kteří dochází do Centra denních služeb pro seniory.
Organizátor MěKS - Městská knihovna Kojetín - 10 účastníků
Středa 14. září 2011 - Cestování s pohádkovou babičkou
Hádanky, básničky, pohádky, soutěže na téma cestování i poznávání dopravních
prostředků to vše se objevilo na zábavném odpoledni - Cestování s pohádkovou
babičkou ve víceúčelové klubovně Centra sociálních služeb v Kojetíně. Tuto akci
uspořádala Městská knihovna MěKS Kojetín ve spolupráci s Centrem sociálních
služeb Kojetín pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi. Pracovnice knihovny
připravily pro děti k poslechu pohádky „O popelářském voze“ a „O červeném
autíčku“ a několik soutěží spojených s daným tématem. Pracovnice centra měly
ještě připraveny pro děti sportovní disciplíny a vědomostní soutěže např. chůze
na chůdách, soutěž v házení míčkem, chytání rybiček, skládání puzzle, tvoření
pohádek z obrázků apod., za které byly odměněny drobnými cenami.
Organizátor MěKS - Městská knihovna Kojetín a Centrum sociálních služeb
Kojetín - 20 účastníků
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Středa 14. a 21. září 2011 - Zumba s Denisou
O středách se opět cvičilo v latinskoamerických rytmech na zumbě s Denisou
Kopřivíkovou z Prostějova.
Organizátor MěKS Kojetín - 60 účastníků
Čtvrtek 15. září 2011 - Dnes jedu do práce na kole
Na tento den byla vyhlášena akce s názvem „Dnes jedu do práce na kole“. Do
této akce se zapojily všechny pracovnice Městského kulturního střediska Kojetín
- ze středisek Sokolovny a Vzdělávacího a informačního centra, které přijely do
práce na jízdních kolech.
Organizátor MěKS Kojetín - 6 pracovnic MěKS Kojetín

Čtvrtek 15. a 22. září 2011 - Štíhlá a fit s Radkou
Čtvrtky patřily opět cvičenkám, které chtějí být štíhlé a fit a zacvičily si společně
s Radkou Michálkovou.
Organizátor MěKS Kojetín - 30 účastníků

Pátek 16. září 2011 - Alternativní doprava - Se starostou na kole, s místostarostkou na dračí lodi
Stěžejní akcí kojetínského týdne mobility byla bezesporu páteční akce se starostou Jiřím Šírkem a místostarostkou Ilonou Kapounovou. Všichni účastníci se
sešli na kojetínské loděnici, kde je přivítal starosta Jiří Šírek. V úvodu akce předal
Jiří Šírek hasičům z požární stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Kojetín nový zdravotnický přístroj - defibrilátor. Přístroj hasiči na místě
předvedli v názorné ukázce, kdy figuranta zahrál sám starosta. Poté byli účastnici seznámeni s cyklistickou trasou, která vedla lesními i polními cestami Včelínem, kolem Bezměrova a Postoupek do Kroměříže, zpáteční cesta směřovala
z Kroměříže po obslužných cestách kolem dálnice do kojetínské loděnice. Bohužel se v loděnici sešli pouze cyklisté, zájemců o dračí loď bylo minimum a z těchto důvodů musela být projížďka na dračí lodi zrušena. Výletníci na kolech vyrazili
dle instrukcí Jiřího Stava a Elišky Izsové na trasu, cílem se stala kroměřížská
vodní elektrárna, kde byla předem domluvena prohlídka s odborným výkladem.
Po návratu do loděnice čekalo všechny zúčastněné občerstvení a se zpěvy za
doprovodu harmonikáře Milana Zahradníka se všichni rozloučili. Krásné počasí,
sporotní duch a dobrá nálada doprovázely účastníky po celou dobu výletu.
Organizátor MěKS a Město Kojetín - 70 účastníků

Sobota 17. září 2011 - Sjíždění Moravy od Bolelouce do Kojetína
(shrnutí v projektu „Kojetín - šťastný domov“)
Organizátor MěKS a Kanoistika Kojetín - 26 účastníků

Pondělí 19. září 2011 - Soutěžní odpoledne pro všechny seniory
Centrum sociálních služeb Kojetín si v rámci Evropského týdne mobility připravilo akci „Soutěžní odpoledne“ pro všechny seniory, zdravotně postižené občany
a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Daná akce byla zahájena ve
14 hodin v kulturních místnostech na domech s pečovatelskou službou (DPS)
Dr. E. Beneše, J. Peštuky a 6. května. Pro účastníky byly připraveny soutěže o
věcné ceny i malé občerstvení. Pro seniory a zdravotně postižené občany byly
připraveny různé soutěže, nejen na procvičení paměti (např. obrázkové poznávání květin, znalostní soutěž město - jméno), ale i na procvičení jemné motoriky
(např. rychlostní navlékání korálků). Pro děti byly připraveny šipky, chytání rybiček, střílení do koše a skládání puzzle. I přes nepříznivé počasí se všem soutěžní odpoledne moc líbilo a všude panovala výborná nálada.
Organizátor Centrum sociálních služeb Kojetín - 44 účastníků
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Středa 21. září 2011 - Seminář Line dance s Lucky While
Středeční seminář country taneční skupiny Lucky While nabízel výuku tanečních
kroků a sestav populární americké Line dance. Line dancing znamená tancování
v řadách na (moderní, nejen americkou) country hudbu. Tanečníci tancují sami
(a přesto v davu) nebo v případě Couple dance, v páru, předem naučenou sestavu jednoduchých krokových variací. Když chce někdo tancovat line dance, musí
umět jen tři věci: chodit, vědět, která strana je levá a která pravá a počítat do osmi
- to vše členové naší country skupiny umí a přítomné popřípadě doučili.
Organizátor MěKS Kojetín - Lucky While - 30 účastníků

Čtvrtek 22. září 2011 - Pohádka Sindibádova dobrodružství
(shrnutí v projektu „Kojetín - šťastný domov“)
Organizátor MěKS a Centrum sociálních služeb Kojetín - 25 účastníků

Čtvrtek 22. září 2011 - Stezka pro pět smyslů
V rámci Evropského týdne mobility uspořádal Dům dětí a mládeže Kojetín pro
děti od druhých do pátých tříd kojetínských škol akci s názvem Stezka pro pět
smyslů. Každá třída splnila pět úkolů. Děti poznávaly ukryté chutě v miskách
a naslouchaly zvukům hudebních nástrojů. Zbystřily zrak i pozornost při pátrání
po předmětech, které zmizely z místa. Přivoněly si k voňavým i zapáchajícím
pytlíkům s potravinami a hádaly, jaké předměty drží v rukou za zády. Navíc si připomněly, že 22. září 2011 se „oslavuje“ Den bez aut. Všechny třídy přišly pěšky
na Střelnici v Kojetíně a podpořily tak hlavní myšlenku tohoto dne.
Organizátor DDM Kojetín

Pátek 23. září 2011 - Divadelní představení Baletky - Klouzák Postoloprty
(shrnutí v rámci Divadelního předplatného)
Organizátor MěKS Kojetín - 60 diváků

Sobota 24. září 2011 - Alternative massive night
V rámci týdne mobility se nezapomnělo ani na tenagery. V sobotu se právě pro
tuto generaci konala pekelná techno klubovka s názvem Alternative massive
night v suterénu sokolovny. Na gramíky zahráli DJ´s Torin, Funsmaker, Luis, Lenzy, Ramires a Marcus.
Organizátor MěKS Kojetín - 30 účastníků

Úterý 27. září 2011 - Kolečkiáda
Kojetínský týden mobility byl ukončen akcí Domu dětí a mládeže Kojetín s názvem Kolečkiáda. Akce se konala na prostranství před stadionem Morava.
Organizátor DDM Kojetín
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AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA
V KOJETÍNĚ JE VŽDY PRÍMA!!!
V naší obci vycházíme vstříc všem generacím. Jsme totiž obec přátelská celé rodině,
kde žijí děti a jejich rodiče, ale také prarodiče, kteří často potřebují naši zvýšenou péči.
Pořádáme akce pro děti, rodiče, seniory i celé rodiny, máme v obci bezpečné přechody
a bezbariérové přístupy do obchodů a na úřady, podporujeme prorodinné organizace
a volnočasové aktivity a snažíme se tak vytvářet prostředí přátelské celé rodině.
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Město Kojetín se v roce 2010 poprvé
přihlásilo do celostátní soutěže, vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Sítí mateřských center
ČR, s názvem Obec přátelská rodině
a umístilo se hned napoprvé, spolu
s Dobříší, na krásném 1. - 2. místě.
V soutěži bylo hodnoceno, jak obce

a města v naší republice vychází vstříc
rodinám s dětmi a seniorům. Při hodnocení byl kladen důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich
udržitelnost do budoucna, na spolupráci obce s neziskovými organizacemi,
které vyvíjejí prorodinné aktivity.
A právě v této oblasti má naše měs-

to bohaté zkušenosti, což se projevilo
při hodnocení v soutěži - provázanost
poskytovaných služeb ve městě pro
všechny věkové kategorie občanů,
mezigenerační charakter aktivit.
Díky umístění v soutěži obdrželo město půlmilionovou dotaci na podporu
prorodinných aktivit.

Městské kulturní středisko Kojetín se
do projektu Obec přátelská rodině aktivně zapojilo a naše organizace získala finanční prostředky na pořízení
zvukové aparatury v částce 126.954
Kč, zakoupení náčiní za 7.607 Kč a na

realizaci aktivit v částce 39.000 Kč
V rámci projektu MěKS zrealizovalo:
1. Zakoupení mobilní zvukové techniky pro ozvučení venkovních ploch při
konání venkovních akcí s prorodinnou
tematikou.

2. Vytvoření, aktualizace a umístění
stránek „Obec přátelská rodině“ na webových stránkách MěKS Kojetín.
3. Sportovní náčiní pro OV Kovalovice.
4. Aktivity - společenské akce „Kojetín
- šťastný domov“.

Mobilní zvuková technika pro ozvučení venkovních
ploch při konání venkovních akcí
s prorodinnou tematikou
Díky nové zvukové aparatuře, která byla pořízena z projektu „Kojetín
- šťastný domov“, se vyřešily problémy s ozvučením venkovních prostor,
prostranství i náměstí. Při pořádání
kulturních i sportovních akcí jsme se
v Kojetíně vždy potýkali s nedostatečnou zvukovou aparaturou, a tím pádem
nekvalitním a tichým zvukem, který
vždy zhatil celkový dojem z pořádaných
akcí. Novou zvukovou aparaturou se
tento problém vyřešil ke spokojenosti
všech - vystupujících i diváků, za což
upřímně děkujeme. O tomto faktu například vypovídaly reakce návštěvníků
tradiční předvánoční akce - Rozsvícení vánočního stromu na Masaryko-

vě náměstí, kdy je vždy do programu
zařazena divadelní pohádka. Letos si
diváci vystoupení velmi chválili, poprvé
slyšeli i v zadních řadách, dokonce i na
opačné straně náměstí.
Zvuková aparatura byla v roce 2011
využita na těchto akcích MěKS Kojetín, DDM Kojetín a Kanoistiky Kojetín:
Vítání léta, Mejdan v trávě, Sjíždění
řeky Moravy (závěrečné slavnostní
ukončení), Kojetínské hudební léto,
Dračí lodě - Draci na Hané, klubové
akce v suterénu Sokolovny, Hubertova
jízda, Rozsvícení vánočního stromu,
Vypouštění balonků, Vánoční jarmark
na náměstí.

Vytvoření, aktualizace a umístění stránek „Obec přátelská rodině“
na webových stránkách MěKS Kojetín
Prostřednictvím grafické úpravy webových stránek Městského kulturního
střediska Kojetín vznikla samostatná
stránka pro projekt. Jsou zde umístěny
loga, informace o projektu i jednotlivých aktivitách.
Průběžně zde byly zveřejňovány aktuální informace o akcích s prorodinnou

tematikou i o dalších společenských
akcích ve městě vhodných pro rodiny.
Vytvoření a pravidelnou aktualizaci
stránek zajistilo Městské kulturní středisko, kde se schází veškeré informace o kulturních a sportovních akcích ve
městě.

Sportovní náčiní pro OV Kovalovice
V rámci projektu byl pořízen pingpongový stůl, který je umístěn v 1. patře
Kulturního domu v Kovalovicích. Stolní tenis zde chodí hrát pravidelně cca
osm dětí každé úterý a čtvrtek odpoledne a také každý víkend v sobotu.
Ostatní zakoupené sportovní náčiní
(fotbalové, volejbalové a basketbalové
míče, rakety, sítě) je dětem k dispozi-

ci v Sokole Kovalovice, kde si s míči a
ostatním sportovním náčiním děti hrají
v letních dnech na hřišti místní části
Kovalovice.
Díky projektu „Kojetín - Šťastný domov“ se mohou scházet a sportovně
se vyžívat děti i v blízké místní části
- Kovalovice.
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Projekt „Kojetín - šťastný domov“,
jehož cílem bylo zvýšení kvality života rodin ve městě a v jeho místních částech, rozvoj a zkvalitnění

prorodinných aktivit, včetně zkvalitnění zázemí pro jejich nabídku, byl
v průběhu roku naplňován. Cílové
skupiny - rodiny s dětmi, děti, mlá-

dež, rodiče a senioři se účastnili aktivit pořádaných v rámci tohoto projektu v průběhu celého roku.

Akce pořádané MěKS Kojetín
Vodění medvěda - Pochovávání basy - 5. března 2011
V Kojetíně byla po několika desítek
let obnovena stará tradice - Vodění
medvěda. Masopustní průvod v čele
s medvědem (starosta Jiří Šírek) vyšel
v deset hodin ráno od místní Sokolovny a zamířil do ulic Kojetína. Průvody
masek nemají závazná pravidla, ale
v našem průvodu nechyběly masky
tradiční, ale objevily se i masky krásné
moderní. Tradiční masky v kojetínském
průvodu: Medvěd - patří k nejstarším
maskám a nesmí chybět v žádném průvodu, ženy a dívky z každého domu si
s ním musejí zatancovat, odmítnout
nelze, ženy by měly při tanci vyskakovat vysoko, to aby jim narostl vysoký
len a konopí, medvědi se vždycky těší
na oblíbený zvyk - popadnout některou
z přihlížejících dívek a žen a vyválet ji
ve sněhu, nenapadne-li v masopustních dnech sníh, bývají medvědi smutní, protože o tuto zábavu přišli. Medvědář - vodí medvěda, naoko ho trestá
za neposlušnost, mručení, skákání
a vrážení do lidí. Klibna - nebo také
šiml, kobyla, koníček, většinou byli
k vytvoření této masky zapotřebí dva
muži, jeden dělal hlavu a přední nohy,
druhý se opřel o prvního dělal hřbet
a zadní nohy, přes sebe měli přehozenou plachtu a hlava bývala vytvořena
z plátna vycpaného senem. V našem
průvodě byly klibny zmodernizovány
- byly vyřezány z polystyrénu a upevněny na zahradní traktorek. Žid - tato
postava nosívala na hlavě cylindr, obličej kryly dlouhé vousy, přes rameno
byl přehozený ranec, byl oblečený do
dlouhého kabátu, na obličeji měl plstěnou kuklu s dlouhým nosem, židé vytvářeli v průvodu chaos, každému na
potkání dávali šňupnout a požadovali
za to peníze, kdo nedal, dostal ránu

pytlem, také rádi smlouvali a prodávali,
co předtím ukradli. Bába - často chodí
s Židem, většinou nosí v nůši
na zádech dítě (v našem případě dva trpaslíky), jsou dvě varianty - postavu báby tvoří člověk a nosí
v nůši loutku nebo postavu dítěte tvoří
člověk, který vykukuje z nůše a bába je
loutka připevněna v předklonu k nůši.
Slaměník - také Hřebenář, Slamák,
Slaměný, býval oblečený do masky
ze slámy, obvykle držel v jedné ruce
rožeň, na který napichoval výslužku,
v druhé bič, neustále vykřikoval "Pohřebeň, staré báby na hřebeň!" nebo
"Staré báby na hřebeň a mladé ženy
na rožeň!". V našem případě zastal
roli Laufra, který chodíval od chalupy
k chalupě zjistit, zda tam budou maškary vítány. V Kojetíně vykřikoval: "Tož
dobré deň, hospodářu a hospodyňko,
přivitéte Masopust, déte nám koláča,
vinko, pro každyho aspoň kus! Panímámo milá, teď je vaša chvila, popadnite
chlupáča, ať vás v kole vitáča! Hola,
hola kapelo, zahréte jim veseló!", nezapomněl se za maškary pěkně rozloučit
a hostitelům popřát: „Tož se tady mjéte,
v dobrym vzpominéte! Panímámo zlatá, ať vám nesó slepice a ať se těší
pantáta z plné sépky pšenice! Srovnéme si rovně krok, těšíme se na přes
rok! A ty strécu práskni do koní, ať nás
mlsná nehoní!“. Masopust - v některých průvodech bývá maska centrální
postavou, jeho kostým je zhotoven ze
spousty barevných odstřižků - čím pestřejší, tím lepší, na hlavě mívá barevnou
čepici, role Masopusta končívá špatně.
Turek - Turci jsou většinou čtyři, dva
modří a dva červení (v Kojetíně pouze
jeden červený), hodně tancují. Kominík
- má na sobě typický kominický oděv

a nosívá žebřík (v našem případě štětku), jeho úkolem bylo prohlédnout sporáky, jestli tam hospodyně nezapomněla koláč, co našel, to zabavil, přihlížející
maže sazemi na obličej, občas je polévá voňavkou. Smrt - bývá oblečena
do bílého hábitu, na obličeji má strašidelnou masku a v ruce kosu (u nás se
v průvodu objevil Smrťák). Další typické masky v našem průvodu - zvířecí
postavy - Králíci, masky v uniformách
- Četník, Myslivec, hudebníci - Kytaristi, řemeslníci - Řezník. Moderní masky - Červená Karkulka, Strašák v zelí,
Hipisáci, Vodník, Páv a další. V rámci
této akce proběhla u řeznictví na rohu
- Tyršova 29 pravá domácí zabijačka!
Průvod vyšel ze sokolovny směrem
Tyršova ulice - Masarykovo náměstí
- nám. Míru - Vyškovská - Tvorovská
- Bří. Šmejdovců - Sladovní - Polní Olomoucká - Závodí - Podvalí - Kroměřížská - Nádražní - nám. Republiky.
Akce se setkala s velkým zájmem diváků (průvod masek doprovázeli děti
i dospělí téměř po celou dobu), ale
také s velkou ochotou místních otevřít
dveře a dle staré tradice pohostit celý
průvod - děkujeme všem, kteří průvod
přijali ve svých domovech!!!
Večer ve 20 hodin proběhl Hasičský
bál spojený s pochováváním basy, který se uskutečnil v sále Vzdělávacího
a informačního centra na Masarykově
náměstí v Kojetíně. Organizátory bálu
byli místní členové sdružení dobrovolných hasičů.
(1000 účastníků)

strana 36

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2011

Kojetín - šťastný domov
Dětský karneval - Strašidýlka - 6. března 2011

V neděli se sešly další masky v kojetínské
Sokolovně, tentokrát na Dětském maškarním karnevale na téma “Strašidýlka“. O odpoledne plné zábavy, tanečků, písniček, her

a soutěží se postarali Ondra a Michal
z Divadla Koráb z Brna. V čele velkolepého reje masek se objevil i vysokánský
Obr (krásná nadživotní loutka). Nechyběly

balónky, bohaté občerstvení, krásné ceny
a sladké odměny. Všechny děti odcházely
domů spokojené a karnevalově vydováděné.
(350 účastníků)

Vítání léta na nádvoří VIC - 3. června 2011
Na tradiční akci s názvem Vítání léta
přivítal všechny děti i rodiče na nádvoří
VIC moderátor akce Milan Ligač. Tuto
akci každoročně připravuje Městské
kulturní středisko v Kojetíně (letos byla
akce zařazena do projektu Kojetín Šťastný domov), které s dětmi chce
oslavit jejich velký svátek a taky konečně přivítat léto a sluníčko.
Připraven byl bohatý program složený
převážně z tanečních vystoupení, ale
také se zpívalo, muzicírovalo a na závěr na děti čekalo velké překvapení.
Program odstartovaly nejmenší děti

z Mateřské školy Kojetín z oddělení
Pastelek. Představil se také dechový
orchestr Základní umělecké školy Kojetín, mažoretky Šarm Sokola Kojetín,
folklórní kroužek Sluníčko a taneční
skupina Kvítko. Na mexickou notu
všechny přítomné přivedla kojetínská
skupina Lucky While.
A protože měly děti velký svátek, tak
bylo pro ně na závěr dne připraveno
velké překvapení. Herci z Divadelního
spolku Kroměříž do Kojetína přivezli
pohádku s názvem Čáry Báby Cotkytle.

Městské kulturní středisko Kojetín, organizátor akce, děkuje všem účinkujícím, kteří na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra v Kojetíně ukázali, co všechno kojetínské děti, ale
i dospělí, dokáží a bylo se opravdu
na co dívat. Poděkování patří všem
divákům za podporu, Milanu Ligačovi
za moderování, Zdeňku Novákovi za
ozvučení akce a holkám z kultury.
Letošní léto jsme přivítali s dobrou náladou a sluníčko se na nás bude určitě
celé letní prázdniny jen usmívat.
(150 návštěvníků)

Mejdan v trávě - 1. července 2011
Na zahájení prázdnin se konala akce
v rámci projektu Kojetín - Šťastný domov s názvem Mejdan v trávě. Hlavním tahákem byl táborák a společné
opékaní pravých nefalšovaných buřtů.
U táboráku se zpívalo za doprovodu
harmonikáře Milana Zahradníka z Bez-

měrova. Byl připraven i pestrý program
- soutěžilo se ve skákání v pytlích,
představili se mladí kovbojové Libor
a Honza Krčmařovi se svým uměním - exhibice s kolty, práskání bičem
a trikovém lasování. V noci se předvedl DJ Torin, který všem ukázal svou

ohňovou show.
U táboráku nechyběla dobrá nálada
a trošku chladnější počasí nikoho neodradilo - zpívalo se až do ranních hodin. Velké díky patří Vavřovi, který nám
pomohl s organizací a táborákem.
(30 účastníků)
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Sjíždění řeky Moravy - 22. července 2011 - 17. září 2011

Top zážitkem bylo sobotní sjíždění řeky
Moravy od Bolelouce do Kojetína. Bohužel měsíc červenec nepřál počasím - pátek 22. července celý den propršel, proto
se tato akce musela přesunout na jiný termín. V sobotu 17. září 2011 se na loděnici sešlo celkem dvacet šest účastníků
od dětí po seniory. Leopold Ptáček starší
odvezl tranzitem lodě a David Juřen vodychtivé vodáky autobusem pod jez v Bo-

lelouci, kde výletníci nasedli na dvě pramice a pět kánoí. Pro některé to byl první
kontakt s kanoistikou. Posádky se tvořily
až na místě, dle zkušeností zúčastněných. Pod vedením Petra Válka a Jardy
Kačírka (vicemistrů světa veteránů v dračích lodích) kojetínská flotila proplula bez
problémů, až na drobné kolize, zaviněné
nízkou hladinou vody, zejména na začátku trasy. Odměnou všem byl nevšední

zážitek z plavby, zejména soutok Bečvy
a Moravy, plavba úsekem Moravy zvaným Břehule byla nádherná. Zbyl i čas
na krátkou zastávku na sluncem ozářené kamínkové pláži a koupání. Jízda od
lobodického mostu po klidné hladině Moravy byla skvělým završením výletu, který zdárně skončil na loděnici v Kojetíně.
A na úplný závěr každý účastník obdržel
pamětní list a medaili. (26 účastníků)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí - 25. listopadu 2011
Chladné počasí neodradilo na stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat
v pátek na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Kojetíně.
Pro děti i jejich rodiče byl připraven
cca hodinový program sestavený
z hudebních a divadelních vstupů.
V programu zazněly vánoční písničky
a koledy v podání dechového orchestru Základní umělecké školy Koje-

tín pod vedením Libora Žabenského
a pěveckého souboru Cantas, který
pracuje pod hlavičkou MěKS Kojetín. Bývalí i současní herci divadelního souboru Hanácká scéna Kojetín
a herečky z divadelního spolku Smotaná hadice Křenovice zahráli divadelní
pohádku Zamrzlík na motivy dnes už
kultovní ruské pohádky Mrazík. Na náměstí si děti mohly vyrobit malé dárečky
v pracovních dílnách, které si pro ně při-

pravil DDM Kojetín. Do Kojetína zavítal
i promotým Hitrádia Orion Olomouc.
Hostesky tohoto rádia rozdávaly dárečky, perníčky, balónky a dětem malovaly
na obličej. Rodiče mohli využít prodejního jarmarku k nákupu vánočních dárků
nebo občerstvení. Dětem byl rozléván
čaj zdarma. Na závěr se nad náměstím rozzářil ohňostroj. Akce se konala
v rámci projektu Kojetín - Šťastný domov.
(1000 návštěvníků)

Vánoční jarmark na Masarykově náměstí - 18. prosince 2011

Na zlatou neděli 18. prosince 2011 se
konal v Kojetíně Vánoční jarmark na Masarykově náměstí, který byl zařazen jako
poslední akce v rámci projektu „Kojetín
- Šťastný domov“. Trh nabízel několik
lákadel - prodej vánočních kaprů, vánoč-

ních stromků, pravou domácí zabijačku,
nechyběly stánky s českými výrobky, vánoční tematikou, hračkami, medem, medovinou, svíčkami, vánočními ozdobami
a vánočním punčem.
Doufejme, že se Vánoční jarmark v Ko-

jetíně zabydlí a v letech příštích přiláká
větší počet stánkových prodejců a nabídne větší sortiment zboží...
Jarmark by měl především sloužit jako
místo k procházce a zastavení se s přáteli
a popovídání v předvánočním shonu...
(500 návštěvníků)
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Akce pořádané Centrem sociálních služeb Kojetín a MěKS Kojetín
Pohádková babička - 6. dubna 2011
Ve spolupráci s MěKS Kojetín uspořádalo CSS Kojetín v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“ odpoledne na
téma „Pohádková babička“. Tato akce
byla určena pro seniory, jejich vnoučata a rodiny s dětmi.
Pracovnice Městské knihovny MěKS
Kojetín si pro děti připravily několik pohádek, které byly využity nejen k posle-

chu, ale také k aktivnímu zapojení dětí,
např. přiřazování pohádkových dvojic,
správné určení názvů pohádek apod.
V druhé části odpoledne bylo pro
účastníky připraveno zpívání písniček
za doprovodu hudebních nástrojů, různé tanečky a soutěže, za které byly odměněny sladkostmi a diplomem.
(30 účastníků)

Zábavné odpoledne pod májkou - 28. května 2011
V rámci projektu ,,Kojetín - šťastný domov“ proběhlo v měsíci květnu ve Víceúčelové klubovně „Zábavné odpoledne
pod májkou“, které MěKS Kojetín ve
spolupráci s CSS Kojetín pořádalo pro
rodiče, děti a seniory z DPS.
V areálu DPS Dr. E. Beneše byla po-

stavena májka a celé odpoledne probíhaly různé soutěže, hry, tanečky
a pěvecká vystoupení. Celé odpoledne k posezení hrála hudba Jaroslava
Přikryla a bylo připraveno i malé občerstvení.
(25 účastníků)

Cestování s pohádkovou babičkou - 14. září 2011

V rámci „Kojetín - šťastný domov“
MěKS Kojetín ve spolupráci s CSS
Kojetín pořádalo zábavné odpoledne na téma „Cestování s pohádkovou babičkou“. Tato akce byla určena
pro seniory, jejich vnoučata a rodiny
s dětmi. Pracovnice Městské knihovny
MěKS Kojetín připravily pro děti k poslechu pohádky „O popelářském voze“
a „O červeném autíčku“ a několik sou-

těží, spojených s daným tématem.
Také pracovnice „Centra“ měly připraveny pro děti sportovní disciplíny a vědomostní soutěže např. chůze na chůdách, soutěž v házení míčkem, chytání
rybiček, skládání puzzle, tvoření pohádek z obrázků apod., za které byly odměněny drobnými cenami.
(30 účastníků)

Sindibádova dobrodružství - 22. září 2011
MěKS Kojetín ve spolupráci s CSS
Kojetín si pro prarodiče, rodiče a jejich
vnuky a vnučky připravilo loutkovou
a hranou pohádku „Sindibádova dobrodružství“, v rámci projektu „Kojetín Šťastný domov“. Loutkové divadlo proběhlo ve víceúčelové klubovně Dr. E.

Beneše. Danou pohádku si pro všechny zúčastněné připravilo Divadlo Koráb Brno. Pohádka se velmi líbila, jak
dětem, tak dospělým, především díky
používání různých efektů, dekorací,
zpívání a zapojování diváků do hry.
(25 účastníků)

Den seniorů - 10. října 2011
CSS Kojetín si ve spolupráci s MěKS
Kojetín připravilo akci „Den seniorů“, která proběhla v Sokolovně. Pro
všechny účastníky byl připraven bohatý program. Představil se dechový orchestr ZUŠ Kojetín pod vedením Libora Žabenského, který zahrál
a zazpíval několik známých i méně
známých písní, starší děti z kroužku
Sluníčko při DDM Kojetín zatančily za
doprovodu harmonikáře Milana Zahradníka, k jehož zpěvu se přidal i Ladislav Gardavský.
Dále se představil Honza Krčmař,
který do programu zařadil trikování
s lasem, které se všem moc líbilo

a sklidilo velký aplaus.
Pro jednotlivé skupinky seniorů byly
také připraveny různé soutěže a hry.
Další část odpoledního setkání všem
zpříjemnila cimbálová muzika Primáš
Přerov, která se všem velmi líbila, a ke
které se svým zpěvem přidával Ladislav Gardavský a postupně i ostatní.
Dalším oživením tohoto odpoledne byl
zpěv dvou obyvatelek DPS paní Grussové a Dedkové. Přestože počasí moc
nepřálo, přišlo si do sokolovny posedět
a pobavit přes sto účastníků. Všichni
účastníci odcházeli velmi spokojeni
a projevili zájem o další společné setkání.
(100 účastníků)
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Městské kulturní středisko Kojetín připravilo v roce 2011 dva cykly divadelního předplatného - jarní
(tři divadelní představení) a divadelní předplatné 2011 - 2012 (šest
divadelních představení), které
neslo název „Divadelní předplat-

né aneb Neseďte doma - seďte
v divadle“.
V rámci těchto cyklů se na kojetínských divadelních prknech objevily
nejlepší amatérské divadelní soubory z Čech a Moravy, které většinou
své inscenace předsvily na celo-

státních přehlídkách, kde byly kladně hodnoceny.
Divadelní předplatné bylo realizováno ve spolupráci s Divadelním
spolkem Kroměříž, s kterým se
MěKS Kojetín podílelo na nákladech
za jednotlivá představení.

DUBEN 2011

Blázinec, za které byli v roce 2010
nominováni na národní přehlídku
Divadelní Děčín. Seznámili jsme
se s absurdním příběhem „pana
Nováka“ a mazanými, chladnými
i nebezpečnými praktikami zřízenců
a lékařů jednoho nejmenovaného
blázince. Drama nám ukázalo co

(z)můžeme, ale spíš co ne(z)můžeme.
Po zhlédnutí tohoto představení
si člověk uvědomil krutou realitu nepříjemné věci se kolem nás dějí
a neměli bychom před nimi zavírat oči,
život není jen o penězích, existují i jiné
hodnoty.
Návštěvnost: 60 diváků

protentokrát zaslouží velkou pochvalu,
i když se tomu muselo trochu pomoct.
Jestli takto budou kojetínští pokračovat
dál, společným úsilím můžeme vybudovat vcelku kvalitní diváckou základnu.
Láska, něžnost, ale také zášť, nechuť
ke komunikaci a vysloveně otevřené
nepřátelství - i tak se může vyvinout
manželství po padesáti letech společného života. Záleží jen na nás, kterým

směrem se vydáme. Úsměvnou a přitom i mrazivou cestu lidským životem
rozehrálo Divadlo Amadis z Brna v české premiéře. Jednalo se o pět úsměvných jednoaktovek s názvem Smíšené
dvouhry (J. Sauders: Nejlepší přítel
člověka, L Brook: Skóre, A. Ayckbourn:
Od desíti k pěti, D. Campton: Není nad
slanečky, H. Pinter: Noc).
Návštěvnost: 40 diváků

v sobotu se v kojetínské sokolovně
představil divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice se svou

zbrusu novou divadelní komedií
Křenovické mlýny z vojenského
prostředí. Jedná se o divadelní hru

22. dubna 2011
vystoupilo na kojetínkých prknech
místní Sokolovny Divadlo Di Goknu
z Rožnova pod Radhoštěm. Herci
divákům představili absurdní drama
autora Pavla Němce s názvem

KVĚTEN 2011
20. května 2011
proběhlo představení ze série předplatného, inscenace Smíšené dvouhry v podání divadla Amadis Brno.
Jelikož se na jevišti nejenom hrálo, ale
i sedělo, kojetínská sokolovna v pátek
po dlouhé době dosáhla vyprodaného
představení. Místní publikum si tedy

ČERVEN 2011
25. června 2011

strana 40

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2011

Divadelní předplatné - Neseďte doma - seďte v divadle!
na motivy pražského divadla Sklep,
jež byla napsána na motivy jednoho z prvních dramat Václava Havla
a Karla Bryndy Život před sebou. Děj
je zasazen do doby tvrdého socialismu
a do prostředí vojenských kasáren někde v útvaru ČSLA. Toto ab-

surdní komediální drama se ale
nevěnuje jenom kritice minulého režimu a všeobecné přetvářce
v nesmyslném kolosu lidové armády obsahuje například i nadčasové otázky, jako je nedostatek osobní cti, konflikt zodpovědnosti člověka vůči sobě

a ostatním, touha po uznání větší
než smrt a další. To vše navíc v ženském obsazení získává lehký nadhled
a metaforičnost.

ZÁŘÍ 2011

čeští buchaři - divadelní spolek Klouzák z Postoloprt v rámci divadelního
předplatného „Neseďte doma - seďte
v divadle!“. Jednalo se o černou komedii autorky Astrid Saalbachové. Hra

nebyla pouze o baletu a o baletkách.
Seznámili jsme se s různě starými ženami, které měly různé osudy, které se
setkaly na hodině tance...
Návštěvnost: 60 diváků

a oživit neznámý prostor židovské
Mikve, ztvárnit osudy žen v ortodoxní společnosti tak, že vyvolaly silné
reakce v hledišti. Netradiční scénické
řešení vykouzlilo na jevišti kojetínské
Sokolovny magický prostor, který dokonale souzněl s textem hry i s hereckými projevy jednotlivých představitelek. Kroměřížský soubor se pustil
do díla, které nemusí zvládnout ani
profesionálové. Práce režisérky Klá-

ry Kolářové z Městského divadla Brno
však rozdíl mezi ochotnickým a profesionálním výkonem smazala. Kroměřížské divadlo umožňuje každému, aby se
ponořil do neznámých vod Mikve a dosáhl tak vnitřního očištění. Kdo se nebojí,
vydá se pod hladinu s otevřenýma očima
a možná na dně spatří obraz něčeho překvapivě blízkého. Je to odraz našich vlastních selhání, strachů
a pochybností. Návštěvnost: 60 diváků

aneb Neseďte doma - seďte v divadle!“
se ve středu 23. listopadu 2011 představil v pořadí třetí divadelní soubor.
Tentokrát přijel z daleka, až ze samot-

né matičky měst - Prahy. Herci z Divadelního souboru Ty-já-tr - CO?!
kojetínským předplatitelům představili
drama autora Leo Birinskeho „Raskol-

Pátek 23. září 2011
Divadelní představení Baletky představili v kojetínské Sokolovně severo-

ŘÍJEN 2011
19. října 2011
Po sérii zábavných kousků představil
Divadelní spolek Kroměříž kojetínskému publiku drama současné izraelské autorky Hadar Galronové „Mikve“,
což je název židovské očistné koupele.
Během hry proběhla hledištěm nevídaná vlna emocí. Kroměřížským herečkám se s bravurou podařilo přiblížit

LISTOPAD 2011
23. listopad 2011
V rámci „Divadelního předplatného

Návštěvnost: 200 diváků
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nikov“. Téměř zapomenutá hra (asi
1912) podle Dostojevského Zločinu
a trestu od tajemného židovského dramatika Lea Birinského byla objevena
v Královské knihovně ve Stockholmu
a je uváděna v české premiéře. Český

překlad vytvořila roku 2007 Kateřina
Bohadlová a umístila se s ním v užším
finále Ceny Evalda Schorma. Inscenaci hraje v režii Radky Tesárkové pražský soubor Ty-já-tr (CO?!). Na festivalu
FEMAD Poděbrady 2010 s Raskolniko-

vem získal cenu za nejlepší inscenaci,
obě ceny za nejlepší herecké výkony
a cenu divadelních klubů. Podle dobového kritika jde spíše o krimi než psycho, a přesto je hodno pozoru.
Návštěvnost: 40 diváků

PROSINEC 2011

divákům komorní příběh o rodícím se
vztahu dvou nevšedních lidí, kvalitní
dialogy a poutavé jevištní situace. Byly
v něm samozřejmě velké herecké příležitosti. Autor Donald Churchill (1930
- 1991) byl velmi úspěšným a plodným
dramatikem. Psát ovšem začal až ve
třiceti letech a to nejprve pro rozhlas
a televizi. Do té doby působil např.
jako elév a kurýr v časopisech či jako
divadelní a filmový herec. Uznávaným
a hraným autorem se stal především

díky svým divadelním komediím. Hru
Na ocet napsal Donald Churchill původně pro televizní stanici ITV, kde
měla premiéru roku 1978. Na jevišti
se poprvé objevila v divadle Ungelt
18. ledna 2001. Příběh je prostá, jímavá komedie o dvou velkých smolařích se zajímavým osudem a s docela
nadějným koncem. V maličkém bytě
jednoho z nich se náhodně setkají dva
takřka osamělí lidé - Jane a Mike...
Návštěvnost: 40 diváků

14. prosinec 2011
V rámci „Divadelního předplatného
aneb Neseďte doma - seďte v divadle!“
se ve středu 14. prosince 2011 představil v pořadí čtvrtý divadelní soubor
- nám známý a oblíbený Divadelní
spolek Kroměříž. Uvedením hry Donalda Churchilla Na ocet pokračuje Divadelní spolek Kroměříž v sérii svých
uvedených inscenací. Tentokrát nabídl

3. Klubová činnost
MěKS Kojetín provozuje klubovou činnost v suterénních prostorách (pekle),
vestibulu nebo na kavárně Sokolovny Kojetín.
V roce 2011 byly programy a náplň klubových večerů zaměřeny především pro
mládež - živé koncerty a reprodukovaná hudba.
28. května 2011
se konala pekelná klubová techno párty Massive Night. Hráli DJ´s Lucasch,
Coma, Nox Van Borg, Czida, Luis, Torin, Funsmaker. Děkujeme všem, co přišli,
za podporu.
Návštěvnost: 70 účastníků
29. července 2011
se konala další z oblíbených pekelných klubovek s názvem Drum and Bass in
Hell. Na této klubovce v rytmu techno zahráli dj´s - Lecher, Luis, Hellboy, Ramires and guest.
Návštěvnost: 70 účastníků
3. září 2011
se konala klubová akce s názvem Bandfest. Na alternativním rockovém večeru
v pekle vystoupili - FanoSh KoWall, The Aeronauts, Acoustic Vendetta, Čajda,
poté následala rocková párty.
Návštěvnost: 80 účastníků
24. září 2011
V rámci týdne mobility se nezapomnělo ani na tenagery. V sobotu se právě pro
tuto generaci konala pekelná techno klubovka s názvem Alternative massive
night v suterénu sokolovny. Na gramíky zahráli DJ´s Torin, Funsmaker, Luis,
Lenzy, Ramires a Marcus.
Návštěvnost: 30 účastníků
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29. října 2011
V sobotu si přišli všichni na své na mega ničitelské pekelné klubovce s názvem
Party with big 4, na které vystoupily čtyři kojetínské kapely - The Sage, The Missing Part, Bloodground! a Ell´s Browser. Na závěr se konala DNB afterparty.
Návštěvnost: 200 účastníků
11. listopad 2011
se konala další z oblíbených pekelných klubovek s názvem Massive night. Na
této klubovce v rytmu techno zahráli dj´s - Nois, Lucasch, Czida, Funsmaker
a Torin.
Návštěvnost: 70 účastníků
24. prosince 2011
se konala tradiční pekelná klubovka s názvem ChristMassive night. Na tradičním vánočním setkání všech tancechtivých zahráli dj´s - James Dreamer, Luis,
Ramirez, Ni-gazz, Lecher a Funsmaker
Návštěvnost: 120 účastníků
25. prosinec 2011
Kojetínská kapela IQ Opice ve spolupráci s MěKS Kojetín uspořádala další Štěpánský opičí guláš (6) v pekle a na sále Sokolovny Kojetín.
Hudební guláš uvařily kapely IQ Opice (crossover / Kojetín), The Truth Is Out
There (hardcore-electronica / Mathcore), společný projekt členů Crashpoint a Pipi-Dupu, který však přerostl v regulérní kapelu. Vezměte to nejlepší z obou kapel
přidejte trochu víc tvrdosti a techniky a máte dokonale vražedný mix.
Candy Meatworks (alternative-psychedelic / Kroměříž) - ultra mega funk´n´troll´n´cock´gummipanzerfaust music alias eccentric cranky cracky crack neurotic
fusion of mentally masturbated desillusion, Screaming Down (hardcore-crossover / Kroměříž) - hardcore-crossoverová skupina, jejíž silnou stránkou jsou
především živá vystoupení. Charakteristickými rysy jsou agresivní zvuk kytary,
úderná basová linka a nekompromisně šílený zpěv.
Bumbrlíci z Pomerančové zahrady (funk-rock / Přerov) - přerovská pětičlenná
funky rocková kapela, založená na jaře 2008. Její hity jako Tučňák, Malá M nebo
Pomerančová už víceméně zlidověly. LH-7 (crossover-nu-metal / Kroměříž) - kapela vznikla v létě roku 2010. Počáteční impulz byl dán snahou tří zakládajících
členů o zužitkování svých zkušeností s hraním, aby se pokusili představit kapelu
trochu jiného stylu, který v regionu není až tak známý. Voluntas Grunge (punk-metal / Dřevohostice) - mlaďoši, co chtějí prorazit. Peťa Malý (folk / Kojetín)
- kojetínská folková legenda, všem známá z minulých ročníků festivalu. Legenda, bez které festival Opičí guláš nebyl tím opravdovým gulášem. A samozřejmě
nechyběl ani výborný korňákův opičí guláš.
Návštěvnost: 180 účastníků

4. 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, Jiří Ston, Blanka Hönigová, Ivana Bělařová
a Stanislav Šobáň.
Každým rokem skupina pořádá alespoň dvě výstavy v Kojetíně a prezentuje se
i v okolí. V roce 2009 oslavila skupina své 45. výročí vzniku.
Členové se schází každý první pátek v měsíci v klubovně v 1. patře Sokolovny.
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15. dubna 2011
se sešli členové tvůrčí skupiny Signál 64 na pracovní schůzce, kde se dohodli
na dalších krocích a bodech své činnosti - srpnová společná výstava „Kojetínské
oka mžiky“, účast ve fotografické soutěži, další činnost fotoklubu a další.
12. srpna 2011
V pátek byla slavnostní vernisáží otevřena výstava obrazů a fotografií členů
tvůrčí skupiny Signál 64 s názvem Kojetínské oka mžiky.
Kojetínské oka mžiky nebo-li mžiky oka v Kojetíně - to bylo téma, které si zvolili
členové Signálu pro tuto výstavu. Na obrazech a fotografiích bylo zachyceno
naše město z různých úhlů, z různých pohledů, v různé době i v různém čase.
Každý autor si ze svého Kojetína zvolil jemu nejbližší oka mžik - romantický,
zasněný, panoramatický, ale i dokumentační. Na výstavě jsme mohli obdivovat
práce téměř všech členů skupiny - fotografie Jardy Hebnara i jeho ženy Marie
a fotografie Jiřího Šírka, kresby Boleslava a Petra Leinertových, obrazy od Alice
Stonové, Jiřiny Jablonské a Pavly Kačírkové, keramiku Renaty Sedlákové.
Nezapomenutelné jsou také fotografie Svatopluka Spáčila a obrazy Jaroslava
Kačírka, kteří už bohužel nejsou mezi námi, ale své oka mžiky nám zanechali.
Nepřehlédnutelné byly fotografie profesionálky Jany Večeřové a výstavu obohatily svou fotografickou tvorbou dvě mladé talentované dívky
z Kojetína - Terezka Panáková a Klárka Krčmařová.
Výstava byla otevřena do 30. září 2011.
11. listopadu 2011
se sešli členové tvůrčí skupiny Signál 64 na podzimním setkání, na kterém
si domluvili další kroky a tvůrčí počiny v roce 2012 - výstavy v roce 2012, výtvarná soutěž pro žáky základních škol a studenty gymnázia, přijetí nových mladých
nadějných talentů do svých řad. Setkání probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře.

Divadelní soubor Hanácká scéna
V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní
soubor Hanácká scéna Kojetín.
Stává se již tradicí, že s nácvikem nové hry někteří členové odejdou a do souboru
přijdou noví. V roce 2011 tomu nebylo jinak, stejně jako v letech předešlých přišli
někteří herečtí nováčci. Výběr hry pro divadelní sezónu 2011, tedy komedii „Zahraj to znovu, Same“ zajistila režisérka Jana Nováková. Hra je původně psána
pro osm herců. Takový byl i počet hrajících členů souboru, když začínali. Během
prvních dvou měsíců zkoušek došlo k výměně celé poloviny herců. Nakonec inscenaci hrálo pouze sedm herců a to s sebou přinášelo řadu humorných situací,
hlavně v zákulisí. V souboru začala pracovat i nová nápověda a zvukař - osvětlovač.
A tak se soubor snažil a trénoval, vytvořil scénu, kostýmy a rekvizity. Herci neponechali nic náhodě a výsledek stál za to. Vždyť Woody Allen dokáže překvapit,
nadchnout i pobavit…
S komedií Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“ soubor vystoupil na domácí
půdě i v rámci Divadelního Kojetína 2011, kdy Milan Ligač zaslouženě získal
diplom za roli Allana Felixe od odborné poroty. S komedií zajel také do okolních
obcí a na podzim se zúčastnil divadelního festivalu ve Václavově, místní části
Zábřehu.
V říjnu 2011 přišli do souboru opět noví členové a Hanácká scéna započala
s nácvikem nové komedie, tentokrát z pera Marca Camolettiho „Modré z nebe“.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2011: Marie Němečková
- vedoucí souboru, Lenka Šípková, Milan Ligač, Lucie Němečková, Bronislav
Mašík j. h., Michal a Jakub Maťovi, Jana Nováková - režie, Naďa Šoborová,
Tomáš Vaculík, Jan Raclavský, Marcela Válková, Helena Tabarová a Miroslav
Konečný j. h.
Pravidelné zkoušky souboru probíhají každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
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2. března 2011
proběhla generální zkouška na dlouho očekávanou premiéru Hanácké scény Kojetín, která si pro letošní divadelní sezonu zvolila komedii Woody Allena „Zahraj to
znovu, Same“. Režie se ujala Jana Nováková. Zkouška dopadla nad očekávání
výborně, všichni herci se obuli do svých rolí a byli spokojeni se svým výkonem.
4. března 2011
se konal slavnostní premiérový večer našeho divadelního souboru Hanácká
scéna, která si pro letošní divadelní sezonu zvolila komedii Woody Allena „Zahraj
to znovu, Same“. Stává se již tradicí, že s nácvikem nové hry někteří členové
odejdou a přijdou noví. Letos, stejně jako vloni se v inscenaci objevili někteří
nováčci, ale i stálí ostřílení herci a také hostující Broňa z Kroměříže, který dá se
říct - je náš. V souboru začal pracovat nový osvětlovač a zvukař v jedné osobě
i nová nápověda.
Hlavní hrdina Allan Felix se nachází v nepříjemné životní situaci. Odešla od něj
manželka a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. V přítomnosti
žen se z něj stává roztěkaný nemotora, který nedá dohromady kloudnou větu.
Přichází mu na pomoc manželský pár - nejlepší přítel Dick a jeho zanedbávaná
choť Linda. Vlastně je tu ještě někdo - Humphrey Bogart z Casablancy - Felixova
iluzorní postava...
Režie této náročné komedie se opět profesionálně ujala Jana Nováková z Olomouce. Hlavní postavu komedie Allana Felixe excelentně ztvárnil Milan Ligač,
Lindu s noblesou zahrála Lucie Němečková, jejího manžela Dicka Michal Maťo,
postavu Humphrey Bogarta bravurně ovládal Bronislav Mašík, svých osm rolí
(Snová Sharon, Sharon, Gina, Wanessa, Dívka Disco, Dívka v muzeu, Eskymačka, Barbara) nastudovala a nepopletla vedoucí souboru Marie Němečková,
Nancy, bývalou ženu Allana si střihla Lenka Šípková a v roli Jeffreyho a policisty
se objevil Tomáš Vaculík. Světla a zvuk obstaral Jakub Maťo a všem hercům
napovídala a text sledovala Naděžda Šoborová.
Tato parta poctivě pracovala a zkoušela od loňského září a výsledky jejich snažení stály určitě za to! Vždyť diváci v sále se bavili od začátku až do konce a herci
na jevišti si svou premiéru vychutnávali.
Touto cestou děkujeme všem členům Hanácké scény, vedoucí Marušce Němečkové za její obětavou práci, kterou věnuje souboru, režisérce Janě Novákové
a také všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na realizaci tohoto krásného představení, které stálo za zhlédnutí a náš soubor posunul dál.
Návštěvnost: 250 diváků
11. března 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do blízkých Uhřičic, kde
v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj to znovu,
Same“.
Návštěvnost: 50 diváků
16. března 2011
ve středu večer důstojně a slibně soutěžní část přehlídky Divadelní Kojetín 2011
zahájil domácí soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín komedií autora Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“.
Porota bohužel tuto inscenaci nedoporučila dál k postupu, ale udělila diplom Milanu Ligačovi za roli Allena Felixe.
5. dubna 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do místní části Kojetína
- Kovalovic, kde v místním kulturním domě - zámečku zahráli komedii Woody
Allena „Zahraj to znovu, Same“.
Návštěvnost: 30 diváků
8. dubna 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do obce Troubky, kde
v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj to znovu,
Same“.
Návštěvnost: 60 diváků
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11. dubna 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do místní části Kojetína
- Popůvek, kde v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj
to znovu, Same“. Děkujeme Honzovi Krejsovi za perfektní propagaci a přijetí.
Zhlédlo: 30 diváků
28. dubna 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do Křenovic, kde v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“.
Zhlédlo: 40 diváků
23. května 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do Polkovic, kde v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“.
Zhlédlo: 50 diváků
3. června 2011
se rozjeli členové divadelního souboru Hanácká scéna do Lobodic, kde v místním kulturním domě zahráli komedii Woody Allena „Zahraj to znovu, Same“.
Zhlédlo: 10 diváků
4. října 2011
se sešli členové divadelního souboru Hanácká scéna na své první zkoušce po
prázdninách. Začínají studovat pod režijním vedením Jany Novákové z Olomouce divadelní komedii Marca Camolettiho "Modré z nebe".
Představí se herecké stálice - Maruška a Lucie Němečkovy, Lenka Šípková
a Michal Maťo, ale i zcela nové tváře - Helena Tabarová, Marcela Válková, Jan
Raclavský a hostující Mirek Konečný z Tovačova. Zlomte vaz!
20. listopad 2011
Ve dnech 17. - 20. listopadu 2011 se konal ve Václavově, místní části Zábřehu
na Moravě, 5. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů „O Václava
z Václavova“. Této přehlídky se zúčastnil i náš kojetínský soubor Hanácká scéna. Členové souboru vyjeli už v sobotu odpoledne a večer zhlédli představení
Divadelního spolku Kroměříž „Báječná Anna“. Sál praskal ve švech, hra měla
velký úspěch a stala se nejúspěšnější inscenací v divácké soutěži.
Chvíle našich ochotníků přišla v neděli dopoledne. Sál sice nepraskal ve švech,
ale kojetínští hráli jako o život. A výsledek? Z celkem jedenácti soutěžních představení získal soubor čestné uznání za ztvárnění role Allana Felixe v inscenaci
„Zahraj to znovu, Same“ v podání našeho nadějného herce Milánka Ligače. Milánkovi všichni moc gratulujeme a držíme palce při jeho studiích herectví v Praze. Zároveň Divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín děkuje všech ochotníkům
z Václavova za velmi milé přijetí, přátelskou atmosféru a doufá i v pokračující
vzájemnou spolupráci. Vždyť naši herci dokázali, že divadlo hrát chtějí, snad
i „umí“ a nemají se za co stydět. Ať žije a hraje kojetínská amatérská scéna.
Zhlédlo: 50 diváků
9. prosinec 2011
V pátek 9. prosince 2011 ukončil divadelní sezónu 2011 kojetínský divadelní
soubor Hanácká scéna vystoupením v Němčicích n. H. V rámci divadelního
předplatného - Němčické divadelní pátky zahrál náš soubor komedii Woodyho
Allena „Zahraj to znovu, Same“. Kojetínští na tamní scéně opět rozehráli příběh
hlavního hrdiny Allana Felixe.
Zhlédlo: 60 diváků

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
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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 od roku
2010 navázáním na tradici vodění medvěda ulicemi Kojetína.
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
Šindelářová, Lenka Drbalová, Ivona Šťastníková, Evžen Fréhar, František Kraváček, Kateřina Krčmařová, Libor Krčmař ml., Ladislav Gardavský ml., Michaela
Hrušková, Ladislava Minaříková, Jiří Minařík, Hildegarda Porčová, Jaroslava Ráblová, Kateřina Sedlářová, Hubert Sedlář, Milan Provazník, Veronika Surá, Vlasta
Trčková, Zdeněk Vrana ml., Kateřina Zavřelová, Břetislav Zavřel, Vladimír Zavřel,
Lenka Gardavská, Lukáš Matula, lucka Řezáčová, Milan Zahradník, Milan Provazník, Eliška Nováková, Hana Kavanová, Jan Krčmař, Jaroslav Drbal, Františka Drbalová, Hana Dvouletá, Ladislav Gardavký st., Marie Gardavská, Hana Ligurská,
Jaroslav Minařík, 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.
29. ledna 2011
vystoupili členové národopisného souboru Hanácká beseda na Hanáckém bále
v Kostelci na Hané.
12. února 2011
mohli všichni v sále sokolovny Kojetín obdivovat krásu hanáckých krojů, tanců
a písniček na tradičním Hanáckém bále, který organizuje národopisný soubor
Hanácká beseda Kojetín.
25. března 2011
se v sále Sokolovny konala tzv. „Dodělená“, na které členové národopisného
souboru Hanácká beseda zhodnotila letošní průběh Hanáckého bálu.
28. května 2011
se konal deštivý čtrnáctý ročník Chropyňských slavností. Folklorním souborům na sobotní přehlídce opět bohužel nesvítilo do zad či očí slunce. Účinkovat
musely v sále kulturního střediska. Na pódiu se představilo celkem patnáct dětských i dospělých seskupení. Nechyběl ani náš národopisný soubor Hanácká
beseda, který místním předvedl pravou Hanáckou svajbu.
11. června 2011
se národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín prezentoval na Obecních hodech v Bezměrově.
10. července 2011
se zúčastnil národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín Troubeckých hodů.
24. července 2011
se zúčastnil národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín hodů v Němčicích n. H.
14. srpna 2011
díky národopisnému souboru Hanácká beseda v našem městě v rámci Kojetínských hodů přibližujeme široké veřejnosti, zejména pak mladé generaci,
způsob života a zábavy našich předků, rozšiřujeme jejich vědomosti a znalosti
o kraji, ve kterém žijí. 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 národopisných souborů, kterou vždy zpestří
a obohatí o své vystoupení (letos o pásmo „Zavátková“).
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.
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20. srpna 2011
se zúčastnil národopisný soubor Hanácká beseda Kojetín Dožínek Zlínského
kraje v Kroměříži.
20. srpna 2011
Každoročním vrcholem žní na Prostějovsku je lidová společenská zábava "Dožatá v Pivíně", která se odehrává v režii místního divadelního spolku Větřák. Jakási reality show ve folklórním duchu přilákala do Pivína i letos stovky milovníků
lidových tradic, svérázného hanáckého humoru, lidové muziky a tance. Za pivínskými humny i letos čekaly poslední řádky vyzrálých obilných klasů, aby je vlastnoručně pokosily „loňáke“ v rukách ženců. Ruku k dílu přiložil ochotně každý, ať
už ze zvědavosti nebo aby dokázal, že se kosou umí ještě pořádně ohánět. A aby
jim to šlo doopravdy dobře, k tomu přispěli lidoví zpěváci Františkové Dostálík
a Sedlák. Dožatá v Pivíně je pobavením pro venkovskou chasu a atrakcí pro
měšťáky. Padlé klasy rychle mizely pod rukama odebíraček, svázané povříslem
do snopů poté přivezl žebřiňák tažený párem bujných hnědáků na náves, kde je
pohltila mlátička. I ta je doslova raritou, víc než sedmdesátiletou stařenku Wikovku opatrují v Pivíně jako oko v hlavě. Poděkování hospodářovi, veselé a zábavné
povídání a scénky a nakonec všeobecná zábava. Ani letos nechyběla řada hostů
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Žádný rok nesmí chybět kralický soubor Klas
a jeho muzika, kapela Věrovanka, Hanáci z Hrušky, Hanácká beseda z Kojetína
a ozvláštněním bylo vystoupení folklórního souboru z jihomoravských Tvrdonic.
„Podlužáci nám ukážó verbuňk, to je ten tanec, které je chráněné Uneskem. My
sme se s hospodářem rozhodli, že přihlásime hanácké cófák - to je taky takové
ojedinělé tanec, když se vracime z hospode. Tře kroke dopředo, štere nazpátek,“
sršel vtipem principál Větřáku Jiří Vrba. A protože se ani v dnešní době nevzdali
správní Hanáci hesla „po práci legraci“, po práci na poli a výmlatu se všichni rádi
pobavili. K tomu jim vyhrávala až do ochraptění k poslechu i tanci kapela Náhoda
z Němčic nad Hanou.
5. listopad 2011
Národopisný soubor Hanácká beseda opět po roce uspořádal Setkání bývalých
i současných tanečníků a příznivců Hanácké besedy Kojetín. Setkání se
uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín. K tanci a poslechu vyhrávala kapela Klapeto
z Hranic a Jaroslav Přikryl z Kojetína. V programu vystoupily národopisné soubory Sluníčko a Hanácká beseda.
Účast: 100 účastníků

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, mexické 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.
Členové skupiny: Eva Zítková, Eva Staňková, Veronika Štaffová, Jana Piskovská, Helena Dostálová, Kateřina Zaoralová, Tereza Vykydalová, Milan Šťastník,
Petr Davidík, Jan Davidík, Pavel Piskovský.
Pravidelné zkoušky skupiny probíhají každý pátek od 17 hodin v sále sokolovny nebo VIC.
26. února 2011
uspořádalo MěKS Kojetín společně s country taneční skupinou Lucky While
v pořadí již pátý Country bál, tentokrát s heslem“ „Staré dobré, nové časy“.
K tanci a poslechu hrála skvělá country kapela Country Mix z Prahy. Program
a vystoupení tradičně zajistili členové country taneční skupiny Lucky While (taneční vystoupení - Creeps square, Cowboys Sweetheart, Ghost Busters, Kankán).
7. května 2011
se skupina představila v rámci akce Tučínský špekáček. Jedná se o festival
ve venkovních prostorách areálu koupaliště v Tučíně na Přerovsku. V průběhu
konání se střídají trampské, country, bluegras, folkové kapely s ukázkami country
tanců dětí i dospělých.
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7. května 2011
vystoupila skupina na hodové zábavě v Oplocanech.
3. června 2011
v rámci akce Vítání léta na nádvoří VIC přivedla všechny přítomné kojetínská
skupina Lucky While na country notu. Její členové předvedli na nádvoří mexické
tance.
23. července 2011
vystoupila skupina v rámci Annínských hodů v Anníně.
14. srpna 2011
zpestřili členové skupiny program Kojetínských hodů 2011. Zatančili mexické
tance ve vlastní choreografii.
21. září 2011
uspořádala skupina v rámci Evropského týdne mobilitiy taneční seminář - Line
dance s Lucky While v sále Sokolovny Kojetín.
4. října 2011
vystoupila skupina na firemním večírku na Ranči v Kostelanech.
15. října 2011
skupina Lucky While zajistila program a výuku tanců na Hubertově zábavě
v Kojetíně.
7. - 9. října 2011
se konal pátý ročník Píseckého dupání a třetí ročník soutěže WCDF Regional
Linedance Competition Czech Republic 2011. Pořadatelem této taneční akce
byla country taneční skupina Louisiana Písek. Písecké dupání je víkendový workshop tanců ve stylu line dance, na němž vyučují světoví lektoři a choreografové tohoto tanečního stylu. Kromě úžasné atmosféry se jako předchozí roky i letos těšili
ze setkání s mnoha přáteli, které tento styl nadchl stejně jako kojetínskou skupinu.
Samozřejmě si odsud skupina odvezla i spoustu nových choreografií, které patří
mezi nejpopulárnější v tomto druhu tance.
V sobotu odpoledne byl workshop přerušen Regionální soutěží v Linedance Česká republika. Federace určuje tři tance, které se na soutěži hodnotí. Kategorie
jsou rozděleny na ženy a muže dle věku. V kategorii Social Adult Senior se Eva
Staňková umístila na 5. místě. V kategorii Social Partner Dance obsadili Tereza
Vykydalová a Václav Zvoník (TS Colorédo Přerov) 3. místo. Gratulujeme!
12. listopadu 2011
vystoupila skupina na Skautském country bále v Doloplazích u Olomouce.

Pěvecký soubor Cantas

Pěvecký soubor Cantas začal od září 2008 opět pracovat pod hlavičkou MěKS Kojetín. Počátky sboru sahají někde do roku 2002 a kojetínská Sokolovna byla svědkem jeho několika úspěšných koncertů. Sbormistrem souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň korepetitorem
a soubor hudebně doprovází. Dirigentem souboru je Renata Vozková z Kroměříže. Cantas otevřel své pěvecké brány všem zpěvákům a zpěvačkám
a stal se opět nedílnou součástí kojetínské kultury. Od roku 2009 navázal na sérii
předešlých úspěšných koncertů a zajíždí koncertovat i do okolních obcí a měst.
Členové souboru: Zuzana Zifčáková - vedoucí, Renata Vozková, Jana Bártková, Staňka Císařová, Ivanka Drapová, Hana Dvouletá, Veronika Gambová,
Jana Hebnarová, Šárka Indráková, Renata Ligačová, Hana Jarmerová, Elena
Koňárková, Andrea Kopečná, Jitka Poláková, Klára Ligurská, Hana Svačinová,
Šárka Šobáňová, Helena Tabarová, Jitka Tvrdoňová, Magda Volková, Hana Hošková, Jitka Vyskotová, Ivana Zdráhalová, Jolana Zubíková, Vendula Chvatíková,
Klára Štecová, Iva Weisnerová, Sylva Kolmačková, Adéla Šimková, Emílie Vránová, Jana Jakubu, Jana Večeřová, Petra Solařová, Hana Baštincová.
Pravidelné zkoušky probíhají každou středu od 18.30 hodin v klubovně
VIC.
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16. března 2011
se v malém kulturním programu představily členky pěveckého souboru Cantas
MěKS Kojetín v úvodu slavnostního zahájení 19. Divadelního Kojetína.
17. června 2011
roztočil Hudební kolotoč v místní sokolovně pěvecký soubor Cantas. V programu zaznělo cca 20 písní, které členky soubory v trojhlasech zazpívaly pod
vedením Zuzany Zifčákové, která je i hudebně doprovázela. Dirigentskou taktovku držela pevně v rukou Renata Vozková z Kroměříže. Jako milého hosta si
tentokrát členky na koncert přizvaly známou prostějovsko-brněnsko-kojetínskou
kapelu Něco Mezi, která letní hudební kolotoč roztočila v rytmech ska.
Návštěvnost: 250 účastníků
14. srpna 2011
se prezentovaly členky pěveckého souboru Cantas MěKS Kojetín v hlavním
programu Kojetínských hodů na Masarykově náměstí.
12. listopad 2011
Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas zrealizovaly 2. ročník Setkání pěveckých souborů Kojetín 2011 "S písničkou se mládne", které
se uskutečnilo v sále Sokolovny Kojetín v sobotu 12. listopadu 2011 od 13 hodin
za účasti šesti pěveckých souborů: Entuziasté Přerov, Prima nota Gymnázium
Kojetín, Pěvecký sbor Gymnázia J. Škody Přerov, Pěvecký sbor Smetana Hulín,
Cantas MěKS Kojetín a Zesrandy Kroměříž.
25. listopadu 2011
pásmo vánočních koled zazpíval pěvecký soubor Cantas Kojetín v programu
Slavnostního rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Kojetíně.
9. prosinec 2011
v předvánočním období koncertoval pěvecký soubor Cantas Kojetín na vánočním jarmarku v Lipníku n. B.
14. prosinec 2011
soubor navštívil dva domovy pro zdravotně postižené osoby. Ve středu odpoledne vyrazila děvčata ze souboru na koncertní šňůru - první zastávku a vánoční
koncertování uskutečnil soubor pro obyvatele Domova Barborka v Kroměříži, kde panovala krásná adventní atmosféra. Další cesta mířila do Zborovic, do
místního Domova pro osoby se zdravotním postižením, tam opět děvčata
zazpívala vánoční písničky a koledy za hudebního doprovodu Zuzky Zifčákové,
vedoucí tohoto souboru. Na závěr zahrál na klávesy kamarád děvčat, místní Ladiček, který jim minulý rok slíbil, že bude celý rok pilně cvičit a trénovat hru na
klávesy. Brilantně zahrál před zcela zaplněným sálem vánoční koledu „Narodil
se Kristus Pán“. Cantas tedy opět potěšil srdíčka několika desítkám lidí, kteří na
oplátku vytvořili skvělou atmosféru a odměnili soubor velkým potleskem i bezprostředním objetím.
16. prosinec 2011
Čas radosti, veselosti... to byl název letošního vánočního koncertu pěveckého souboru Cantas Kojetín. Před zcela zaplněným sálem se představil soubor
s pásmem cca dvaceti vánočních písní. Zazněly například české, ruské, francouzské, ale i mexické a argentinské koledy, spirituály a písně z 19. století. Jako
milého hosta si děvčata z Cantasu přizvala výborný smíšený pěvecký sbor Ze
srandy, který působí při kroměřížském gymnáziu. Moderování se čestně chopil
Čestmír Novotný z Přerova a dirigentskou taktovku držela pevně v rukou Renata
Vozková z Kroměříže.
Velké poděkování patří všem děvčatům z Cantasu, že svůj volný čas věnují hudbě a sborovému zpěvu, Renatě Vozkové, která celoročně dojíždí z Kroměříže do
Kojetína na středeční zkoušky a soubor diriguje.
Největší poděkování si zaslouží Zuzka Zifčáková, vedoucí souboru, která vybírá
a připravuje písně, celoročně soubor hudebně doprovází, vede na zkouškách
i koncertech a je hnacím motorem a srdcem kojetínského tělesa.
Návštěvnost: 340 účastníků

strana 50

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2011
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KURZ JÓGY

CVIČENÍ PILÁTES

JAZYKOVÉ KURZY

Kurz jógy - cvičení vedla Alena
Flegelová z Přerova.
Cvičilo se každé úterý od 17.00 hodin
do 19.00 hodin v tělocvičně 1. patro
Sokolovny Kojetín.
Účast - 25 cvičenců

Cvičení metodou Pilátes zdravotní
- kurz vedla Monika Paráková.
Cvičilo se každé úterý od 18.00 do
19.00 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 25 cvičenců

CVIČENÍ ZUMBA

CVIČENÍ PILÁTES

Cvičení Zumba - vedla Klára
Ftáčníková z Prostějova.
Cvičilo se každou středu od 18.00 do
19.00 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 30 cvičenců

Cvičení metodou Pilátes pro
pokročilé - kurz vedla Monika
Paráková.
Cvičilo se každé úterý od 19.00 do
20.00 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 20 cvičenců

Leden - červen 2011
Angličtina pro středně pokročilé
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Radana Nosková.
Kurz probíhal každou středu od 17.30
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 15 účastníků
Leden - červen 2011
Angličtina
pro
začátečníky
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Zuzana Kebzová.
Kurz probíhal každý čtvrtek od 17.30
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 15 účastníků

CVIČENÍ ZUMBA

TANEČNÍ KURZ

Cvičení Zumba - vedla Gabriela
Matoušková z Kojetína.
Cvičilo se každé pondělí od 19.00 do
20.00 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 40 cvičenců

Kurz tanečních nejen pro studenty
místního gymnázia - vyučoval mistr
Pavel Nečesaný z Přerova každý
čtvrtek od 17.00 do 19.15 hodin
v sále Sokolovny. Celkem 10 lekcí +
prodloužená tanečních + závěrečná
kolona.
Účast - 60 studentů

Leden - prosinec 2011

leden - listopad 2011

leden - prosinec 2011

Leden - prosinec 2011

Září - prosinec 2011

15. září - 9. prosince 2011

Říjen - prosinec 2011
Angličtina pro středně pokročilé
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Radana Nosková.
Kurz probíhal každý čtvrtek od 17.30
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 10 účastníků
Říjen - prosinec 2011
Angličtina pro mírně pokročilé
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Zuzana Kebzová.
Kurz probíhal každé pondělí od 17.15
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 8 účastníků

Štíhlá a fit

leden - listopad 2011
Štíhlá a fit - cvičení vedla Radka
Michálková z Kojetína.
Cvičilo se každý čtvrtek od 18.30 do
19.30 hodin v sále VIC na Masarykově
náměstí.
Účast - 15 cvičenců
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6. Činnost Vzdělávacího a informačního centra
Vzdělávací a informační centrum je
řádným členem Asociace turistických a informačních center v kategorii „C“.
V létě 2011 došlo k rozšíření prostor
informací VIC (přemístěním Židovského koutku do zadních prostor expozice
muzea, kde tématicky zapadá, vznikly
vhodné a důstojné prostory pro informační centrum).
V průběhu roku 2011 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 (vlako-

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

valech, podávala informace o ubytování, stravování, informace o historii
a památkách města, o památkách
a přírodních zajímavostech okresu.

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.
V rámci propagace města, mikroregionu a Olomouckého kraje byly v roce
2011 dány do prodeje nové prodejní
materiály.
V průběhu roku 2011 MěKS Kojetín zveřejnilo na informacích VIC, vývěskách,
na stránkách Kojetínského zpravodaje
i na webových stránkách cca šedesát

zájezdů, které organizuje ve spolupráci
s cestovní kanceláří Marion tour Kroměříž (převážně na muzikály, výstavy
a poznávací jednodenní zájezdy). Do
konce roku 2011 této nabídky nevyužil ani jeden zájemce z Kojetína.
Pracovnice VIC také zajišťovala pronájmy nebytových prostor VIC.
Na VIC jsou dostupné i služby - kopírování, faxování, skenování, přepis textu
a uveřejňování inzerátů.
Pracovnice VIC také zajišťuje sběrnu
plakátů a tyto vylepuje (úterý a čtvrtek) na devět sloupů ve městě Kojetíně
a deset cedulí MěKS.
V roce 2011 byly na VIC rozšířeny
tyto služby:
- jedno internetové pracoviště pro veřejnost v přízemí VIC,
- průvodcovské služby (tři městské
okruhy),
- wifi v celé budově VIC.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2011
(podklady nejsou stoprocentní, monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy:
- plesová sezóna
- zájezdy CKMT
- pronájem nebytových prostor
- lyžařské zájezdy
- sport v Kojetíně
- firmy
- památky ve městě
- přízpěvky do KZ
- divadelní představení
- autobusy a vlaky
- kalendář mikroregionu
- hrady a zámky
- turistická razítka
- Božkov fest
- kniha o Kojetíně
- ubytování v Kojetíně
- otevírací dobu koupaliště
- kurzy MěKS
- závěrečná taneční
- stravování v Kojetíně
- zajímavosti mikroregionu
- Kojetínské hody
- prodej vstupenek
- odevzdání plakátů
- prodej KZ
- různé
Návštěvníci výstavy
Návštěvníci D. O. D.
Prodej suvenýrů
Návštěva muzea
Kopírování
Celkem návštěvníků

2009
320
2060
85
15
55
21
20
1
35
25
247
50
95
20
15
14
40
0
35
70
22
10
15
25
864
93
132
56
1800
150
550
540
430
5850

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy:
- plesová sezóna
- zájezdy CKMT
- pronájem nebytových prostor
- lyžařské zájezdy
- sport v Kojetíně
- firmy
- památky ve městě
- přízpěvky do KZ
- divadelní představení
- autobusy a vlaky
- kalendář mikroregionu
- Screamers
- turistická razítka
- Božkov fest
- kniha o Kojetíně
- ubytování v Kojetíně
- otevírací dobu koupaliště
- kurzy MěKS
- jízdní řády
- stravování v Kojetíně
- zajímavosti mikroregionu
- Kojetínské hody
- prodej vstupenek
- odevzdání plakátů
- prodej KZ
- různé
Návštěvníci výstavy
Návštěvníci D. O. D.
Prodej suvenýrů
Návštěva Žid. koutku a muzea
Kopírování
Celkem návštěvníků

2010
245
2918
176
2
52
0
3
22
27
13
258
42
80
156
41
44
20
0
15
53
95
0
12
62
1560
60
80
45
2000
150
209
213
400
6135

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy:
- plesová sezńa
- zájezdy CKMT
- pronájem nebytových prostor
- turistická razítka
- sport v Kojetíně
- firmy
- památky ve městě
- přízpěvky do KZ
- divadelní představení
- autobusy a vlaky
- kalendář mikroregionu
- Screamers
- turistická razítka
- Božkov fest
- kniha o Kojetíně
- ubytování v Kojetíně
- otevírací dobu koupaliště
- kurzy MěKS
- jízdní řády
- stravování v Kojetíně
- zajímavosti mikroregionu
- Kojetínské hody
- prodej vstupenek
- odevzdání plakátů
- prodej KZ
- různé
Návštěvníci výstavy
Návštěvníci D. O. D.
Prodej suvenýrů
Návštěva Žid. koutku a muzea
Kopírování
Celkem návštěvníků

2011
220
3022
205
0
58
53
0
15
22
28
230
44
80
156
41
101
2
0
12
42
45
0
8
30
1660
53
82
55
1760
150
168
244
400
5964
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7. Výstavnictví
LEDEN 2011
14. ledna 2011
byla slavnostní vernisáží otevřena výstava výstava fotografií s názvem „Fantastický svět okolo nás“ skupiny fotografů sdružených ve skupině SNAFO
2008 (Sdružení nezávislých amatérských fotografů). Skupina se opět po roce
rozhodla prezentovat svá díla opět v naší galerii a dokázala, ať už zvýšeným
počtem autorů, ale i počtem a kvalitou prezentovaných děl, že za rok nezahálela
a má stále, co nabídnout. Ukázala nám, že i amatérských objektivem lze dokonale
zachytit fantastický svět okolo nás. Průvodního slova se za skupinu SNAFO 2008
zhostil Jaroslav Dosoudil, o hudební složku se postarali žáci Základní umělecké školy Kojetín a báseň zarecitovala Hana Divilová, vedoucí Městské knihovny
Kojetín. Všichni členové skupiny si zaslouží poděkování a gratulaci k nádherné
prezentaci jejich tvorby, která obohatila kulturního dění v našem městě.
Výstava byla otevřena do 4. března 2011.
Návštěvnost: 180 návštěvníků

BŘEZEN 2011
8. března 2011
byla v galerii VIC otevřena výstava fotografií horolezců Diny Štěrbové
a Viti Dokoupila „Nemocnice na konci světa“. Tato výstava ve fotografii
návštěvníkům přiblížila příběh české nemocnice pro zapomenutý národ Baltijů
v pohoří Karakoram. Výstava byla otevřena do 1. dubna 2011.
Návštěvnost: 80 návštěvníků

DUBEN 2011
11. dubna 2011
byla v galerii VIC otevřena výstava z děl významných kojetínských rodáků.
U příležitosti jejich výročí byla vystavena díla - akademické malířky Marie Gardavské (140. výročí narození), akademického sochaře Stanislava Hlobila st. (50.
výročí úmrtí), hudebního skladatele Gustava Voždy (40. výročí úmrtí), scénografa a malíře Vojtěcha Štolfy (90. výročí narození), spisovatele a herce Vladimíra
Novotného (90. výročí narození). Výstava byla otevřena do 3. června 2011.
Návštěvnost: 180 návštěvníků

ČERVEN 2010
13. června 2011 - Výstava Josefa Bíbra
byla otevřena výstava z díla člena tvůrčí skupiny Signál 64 Josefa Bíbra
(80. výročí narození). Jméno Josefa (Jožky) Bíbra je neodmyslitelně spojeno
s tvůrčí skupinou Signál 64, mezi jejíž zakládající členy patří. Narodil se 4. července 1931 v Kojetíně. Základy uměleckého vzdělání získal na Škole uměleckých řemesel v Brně, pracoval jako výtvarník a grafik v Prostějově a Přerově.
Josef Bíbr se zapojil na kulturního života města Kojetína. V září roku 1960 založil
při Osvětové besedě v Kojetíně výtvarný kroužek, který vedl až do roku 1970. Od
poloviny padesátých let 20. století spolupracoval s vynikajícím fotografem Svatoplukem Spáčilem. Tato spolupráce vyústila v roce 1964 ve vznik tvůrčí skupiny,
která si dala název Signál 64 a působí v Kojetíně a okolí dodnes. První výstava
prací členů této skupina byla zahájena 25. dubna 1965. Na činnosti a práci tvůrčí
skupiny Signál 64 se Josef Bíbr podílel jednak jako malíř (vystavoval obrazy)
a také jako výtvarník a grafik filmového studia Signál 64. Těžištěm tvorby Josefa Bíbra byla grafika a to hlavně grafika užitá (obálky publikací, plakáty, letáky, pozvánky, podnikové odznaky a znaky). Tvořil technikou litografie, linorytu, sítotisku a monotypu. Jeho drobná grafika je zajímavá jak námětem, tak také barevností. Dílo nás zaujme svou členitostí
a rozmanitostí. Josef Bíbr - malíř hledá náměty nejen v Kojetíně a jeho okolí, ale
jezdí za nimi do přírody, do Beskyd, na jižní Moravu. Je fascinován hrou světla
a stínu. Používá techniku kresby, akvarelu, pastelu, tempery, oleje. Jeho obrazy
zachycují prchavou krásu okamžiku, mají však také hodnotu dokumentační. Vystavoval v Kojetíně, Brně, Chropyni, Hranicích, Přerově a Prostějově. Josef Bíbr
zemřel 16. května 1992 ve věku 61 let.
Výstava byla otevřena do 29. července 2011.
Návštěvnost: 60 návštěvníků
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Výstavnictví
SRPEN 2011
12. srpna 2011
V pátek byla slavnostní vernisáží otevřena výstava obrazů a fotografií členů tvůrčí skupiny Signál 64 s názvem Kojetínské oka mžiky
a zároveň nová muzejní expozice „Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea“.
Kojetínské oka mžiky nebo-li mžiky oka v Kojetíně - to bylo téma, které si zvolili členové Signálu pro tuto výstavu. Na obrazech a fotografiích bylo zachyceno naše město z různých úhlů, z různých pohledů, v různé době i v různém
čase. Každý autor si ze svého Kojetína zvolil jemu nejbližší oka mžik - romantický, zasněný, panoramatický, ale i dokumentační. Na výstavě jsme mohli
obdivovat práce téměř všech členů skupiny - fotografie Jardy Hebnara i jeho
ženy Marie a fotografie Jiřího Šírka, kresby Boleslava a Petra Leinertových,
obrazy od Alice Stonové, Jiřiny Jablonské a Pavly Kačírkové, keramiku Renaty Sedlákové. Nezapomenutelné jsou také fotografie Svatopluka Spáčila a obrazy Jaroslava Kačírka, kteří už bohužel nejsou mezi námi, ale své oka mžiky
nám zanechali. Nepřehlédnutelné byly fotografie profesionálky Jany Večeřové
a výstavu obohatily svou fotografickou tvorbou dvě mladé talentované dívky
z Kojetína - Terezka Panáková a Klárka Krčmařová. Výstava byla otevřena do
30. září 2011.
Návštěvnost: 520 návštěvníků

ŘÍJEN 2011
10. října 2011
V galerii Vzdělávacího a informačního centra Kojetína byla 10. října 2011 otevřena výstava fotografií o životě v koncentračních táborech zřízenými nacisty
v různých částech Evropy ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína s názvem Za ostnatým drátem Německa 1933 - 1945. „Výstava byla určena pro ty,
kteří zapomínají, pro ty, co tuto dobu neprožili... ale hlavně pro ty ,badatele‘, kteří
z neznalosti nebo vědomě přepisují dějiny Československa ve prospěch nacismu
a fašismu, hlavně po roce 1945,“ objasnil František Riegl. Autor výstavy František
Riegl prováděl i odborný výklad přímo v galerii o hrůzostrašné době plné násilí,
zrůdnosti, smutku a smrti. Výstava byla otevřena do 11. listopadu 2011.
Návštěvnost: 300 návštěvníků

LISTOPAD 2011
25. listopad
V pátek 25. listopadu 2011 byla v galerii Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně otevřena adventní výstava Betlémy. Na výstavě byly vystaveny
zapůjčené betlémy od obyvatel Kojetína a okolí - staré, staronové, ale i úplně
moderní, betlémy papírové, keramické, dřevěné, háčkované, ale například i perníkové. Vystaven byl i překrásný betlém z místního kostela nebo hanácký betlém
z Polkovic. Organizátory této výstavy byli členové Hasičského záchranného sboru Kojetín, kterým patří velké poděkování. Výstava byla otevřena denně (i o víkendech) do 18. prosince 2011.
Návštěvnost: 450 návštěvníků

8. Muzeum Kojetínska
V roce 2011 proběhl generální úklid všech místností v budově v Husově
ulici, kde je umístěn depozitář kojetínského muzea. Byly oprášeny
a ošetřeny muzejní sbírky.
V létě 2011 došlo k přemístění Židovského koutku do zadních prostor expozice
muzea, kde se tématicky zcela hodí a nenarušuje prostory galerie.
Na dohodu o provedení práce v muzeu pracoval PhDr. František Řezáč, historik
a místní kronikář. Do muzea docházeli i praktikanti, kteří společně s kronikářem
provedli inventarizaci muzejních sbírek. Došlo také k roztřídění sbírek
do oborových katalogů.
František Řezáč byl také nápomocen při realizaci expozice muzea a besed pro
školy, za což mu patří velké poděkování.
Veřejnosti byly v roce 2011 přístupné dvě stálé expozice muzea - „Židovský
koutek“ a „Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea“.
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Muzeum Kojetínska
Nová muzejní expozice s názvem „Zajímavosti a kuriozity kojetínského
muzea“ seznamuje návštěvníky s neznámými, neobvyklými a zajímavými
sbírkami městského muzea. Některé předměty jsou vystaveny poprvé, jiné již
pravidelní muzejní návštěvníci viděli na minulých výstavách.
Při vstupu do muzejní expozice vítá návštěvníky torzo renesančního náhrobku
Jana Pivce z Klimštejna a Hradčan a soubor Hora Olivetská. Sochy tohoto
souboru vyžadují zásah restaurátora.
V nové muzejní expozici návštěvníka zaujme jízdní kolo z druhé poloviny
19. století, dále jutový pytel na cukr s letopočtem 1988, památka na bývalý
kojetínský cukrovar. Kuřáci si pak jistě pozorně prohlédnou hlavičky fajfek
z 19. století, z nichž dřevěné jsou vyřezávané, porcelánové pak datované
a s věnováním.
Sbírka hudebních nástrojů je zastoupena klarinety z 19. století, harmonikou
(heligonkou) z 19. století a flašinetem ze 30. let 20. století.
Zajímavá je ukázka archeologických nálezů z Kojetína a okolí, připomínající
pravěké osídlení střední Hané. Jedná se kulturu únětickou, lužickou
i o středověké nálezy. Sbírka zbraní je představena zbraněmi ze bodnými,
sečnými i střelnými ( meče, palaše, pistole, růžky na prach).
Poprvé je vystavena kolekce olomučanské keramiky (Olomučany na Blanensku).
Talíře, mísy, hrnky, džbány této keramiky byly v minulosti v každé hanácké
domácnosti.
V nové muzejní expozici zaujmou jak radiopřijímače z padesátých let 20. století,
tak také psací stroje z 1. poloviny 20. století (nejstarší z roku 1912) a sbírka
fotoaparátů z období let 1930 - 1984.
K zajímavostem expozice patří i bohatá sbírka odznaků z 1. poloviny 20. století,
historických medailí z doby Rakouska - Uherska, vycházkové hole, ukázka
výrobků kojetínských perleťářů z 80. let 19. století.
Lidové umění ve sbírkách kojetínského muzea je představeno soškami světců
a světic (mnohé jsou polychromované), především soškou Panny Marie
Kojetínské.
Mezi kuriozity patří sbírka nástrojů lidového zubaře - kováře z 19. století
a tzv. palečnice (mučící nástroj na vymáhání přiznání). Vystavené předměty
jsou jednak součástí základního sbírkového fondu muzea i novými přírůstky.

9. Činnost Městské knihovny Kojetín
PLNĚNÍ HLAVNÍCH
ÚKOLŮ
Ve všech knihovnách střediska Kojetín
probíhala po celý rok pravidelná výpůjční činnost, v Městské knihovně
v Kojetíně denně, včetně sobot, v místních knihovnách jednou nebo dvakrát
týdně, podle velikosti obce.
Součástí výpůjční činnosti je také velmi využívaná meziknihovní výpůjční služba (v roce 2011 bylo vyřízeno
a odesláno 130 požadavků na odbornou literaturu z velkých knihoven).
Přístup na internet, který také samozřejmě patří ke službám každé knihovny, je nejvíce využíván v Kojetíně, Měrovicích, Stříbrnicích a Uhřičicích.
V oblasti kulturně vzdělávací činnosti připravila Městská knihovna
v Kojetíně řadu zajímavých akcí - besed se 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.
Aktivně se zapojila i do řady celostátních akcí, ať už to byl např. „Týden
knihoven“, „Celé Česko čte dětem“
nebo „Březen - měsíc čtenářů“, „Mezinárodní týden čtení dětem“.
Mezi nejvýraznější akce roku bezesporu patřilo setkání dětských čtenářů
s pražskou spisovatelkou Petrou Braunovou nebo s mladým začínajícím autorem Janem Opatřilem (Dobrodružství
kapříka Metlíka), který spoustu dětí
nadchl nejen pro knihy o přírodě, ale
také pro rybářství.
Zcela jiného charakteru byly akce se
známými osobnostmi pro dospělé - ať
už to byla poutavá beseda s astrologem Petrem Trnkou (Horoskop jako klíč
k osobnosti člověka), nebo s cestovatelem Jiřím Márou, který se svým synem
vozíčkářem procestoval už všechny
obydlené světadíly (beseda tentokrát
o Japonsku).

Celkem za rok 2011 proběhlo 88 akcí.
Nedílnou součástí každodenní práce
kojetínské knihovny byla také práce
s knihovním fondem, ať už se to týkalo pravidelného doplňování knižních
novinek a jejich knihovnického zpracování podle pravidel AACR 2, aktualizací fondu, cirkulace, údržby fondu
nebo odpisů zastaralé a opotřebované
literatury.
Se starosty obecních úřadů v rámci
působnosti knihovnického střediska
Kojetín byla projednána výše příspěvků na nákup nových knih a časopisů
v roce 2011 pro jejich knihovny, na konci roku také obdrželi vyúčtování svého
příspěvku.
V roce 2011 vykonávala Městská
knihovna v Kojetíně nadále také odborné knihovnické práce na středisku
v rámci zajištění služeb, vyplývajících
z regionálních funkcí MěK (Kovalovice,
Polkovice, Uhřičice, Měrovice, Troubky, Stříbrnice, Oplocany, Lobodice
a Křenovice).
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Činnost Městské knihovny Kojetín
VÝPŮJČNÍ ČINNOST
V roce 2011 evidovala Městská
knihovna v Kojetíně 829 registrovaných čtenářů. Tento počet je zdánlivě
o něco nižší (-18) než v roce 2010, ale
je to dáno jednak změnou v evidenci
jednorázových registrací a také skutečností, že několik čtenářů, kterým
končila platnost registrace v prosinci,
si knihy jen telefonicky nebo e-mailem
prodloužili, čili přeregistraci zaplatili až
začátkem ledna. Tím pádem už nemohli být statisticky zařazeni do evidence čtenářů roku 2011.
Takže lze říci, že počet čtenářů je zcela
srovnatelný s rokem předchozím. Rovněž stále platí, že často jednu registraci využívají další dva až tři členové rodiny, takže v podstatě knihovna slouží

nejméně pro 2000 aktivních čtenářů.
Což je v dnešní době počítačů, internetu a jiných konkurentů fakt, který je
velmi potěšující.
15.470 návštěvníků si vypůjčilo celkem 44.035 knih a časopisů (12.149),
nebo se zúčastnilo některé z akcí
knihovny (1.752), případně využilo přístupu na internet (653), využilo služeb
elektronického katalogu mimo prostory
knihovny (698), vstoupilo do elektronického výpůjčního protokolu mimo
prostory knihovny (218) - prolongace,
rezervace, informace.
Meziknihovní výpůjční služba:
130 požadavků
Vyřízených rezervací knih:
940 rezervací
Počet návštěv webových stránek

knihovny: 2.355 návštěv
Počet vstupů do elektronického katalogu v prostoru mimo knihovnu:
698 vstupů
Počet vstupů do elektronického katalogu v prostorách knihovny:
1.073 vstupů
Počet hledání v knihovně:
16.857 hledání
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu:
218 vstupů
Nadále je dle požadavků poskytována
donáška knih starším a nemocným občanům.
Skladba čtenářů knihovny podle věku:
Děti do 15 let
32 %
Studenti do 19 let
10 %
Dospělí 20 - 60 let
40 %
Dospělí nad 60 let
18 %

Tabulka výpůjční činnosti v roce 2011
Obec

Rok 2009

Rok 2010

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Výp.celkem

Periodika

Kovalovice

990

1027

41

467

22

286

887

71

Křenovice

1743

1491

18

669

41

544

1455

183

Lobodice

3605

3416

87

2469

59

337

3741

789

Měrovice

6958

7318

124

4746

209

917

7376

1380

Oplocany

1701

1501

51

902

10

54

1031

14

Polkovice

3454

3754

125

1875

161

780

3943

1002

Stříbrnice

4568

3209

236

1485

198

697

3168

552

Troubky

8696

8049

515

5699

318

772

7857

553

Uhřičice

1966

2123

22

1458

18

146

1863

219

Knihovny celkem

34549

31959

1219

19770

1036

4533

31321

4763

KOJETÍN

46690

45885

5829

26826

1644

4169

44035

5567

STŘEDISKO

81239

77844

7048

46596

2680

8702

75356

10330

TABULKA ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ v roce 2011
2009
Obec

Počet čtenářů

Do 15 let

Kovalovice

20

6

Křenovice

34

Lobodice

55

Měrovice

48

Oplocany
Polkovice

2010
Návštěvníci

Počet čtenářů

Do 15 let

181

18

3

18

335

36

7

421

40

19

913

50

35

11

308

41

14

606

Popůvky

11

4

Stříbrnice

2011
Návštěvníci

Počet čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

173

20

4

164

11

303

31

15

287

4

514

47

10

558

26

902

44

20

835

26

9

246

24

7

194

50

21

648

41

18

584

148

2

2

19

-

-

-

30

8

545

25

5

431

25

5

447

Troubky

215

74

1340

224

100

1331

209

65

1274

Uhřičice

28

9

357

35

14

460

72

12

286

Kn. celkem

517

170

5154

506

195

5027

513

156

4629

KOJETÍN

845

294

14132

847

281

11549

829

261

12149

1362

464

19286

1353

476

16576

1342

417

16778

STŘEDISKO
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Činnost Městské knihovny Kojetín
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2011
V rámci kulturně vzdělávací činnosti knihovna spolupracuje tradičně se
všemi kojetínskými školami - mateřskou školou, základními školami, gymnáziem, školními družinami (společná celoroční docházka dětí do knihovny, pravidelné půjčování knih, besedy o knihách, soutěže). Pokračuje také
spolupráce s OU v Křenovicích , nově byla navázána spolupráce s Centrem
sociálních služeb a s Centrem denních služeb pro seniory (v rámci akcí
„Obec přátelská rodině“ a „Evropský týden mobility“).
Pro uvedené školy a organizace byly připravovány besedy se spisovateli,
besedy o knihách, exkurze, lekce informační výchovy, knihovnická minima,
vědomostní a tvořivé soutěže apod.
● Lekce informační výchovy pro žáky základních škol a studenty Gymnázia
Kojetín
- v roce 2011 se uskutečnilo celkem 29 lekcí pro žáky 1. - 8. tříd základních škol
a pro studenty Gymnázia Kojetín. (Počty lekcí jsou dány počtem tříd ve školách).
Návštěvnost: 450 návštěvníků
● Podíl na kulturním programu vernisáže výstavy fotografií skupiny SNAFO
- Minatti, I.: „Někoho musíš mít rád“
● „Jarní prázdniny v knihovně“ - akce s rozšířenou půjčovní dobou, soutěžemi
pro děti, literární rébusy, bludiště „Cesta do knihovny“
Účast: 20 návštěvníků
● Březen - měsíc čtenářů
- Soutěž pro starší děti školní družiny - „Hrajeme si na detektivy“
- Soutěž pro mladší děti školní družiny - „Pohádkové dvojice“
- Vyhlášení čtenáře a čtenářky dětského oddělení roku 2010/2011
- Anketa o nejoblíbenější knihu
Účast: 120 návštěvníků
● „Setkání v knihovně“
- exkurze a beseda pro klienty Charity Kojetín - Centrum denních služeb pro seniory - navázání spolupráce
Účast: 20 návštěvníků
● „Pohádková babička“
- akce ve spolupráci s Centrem sociálních služeb - pro babičky a jejich vnoučata
(v rámci projektu Kojetín - šťastný domov)
Účast: 30 návštěvníků
● „Pohádkový kolotoč“ - beseda pro 1. stupeň ZŠ Sladovní
Účast: 15 návštěvníků
● „Hanácké pohádky a pověsti“ - beseda pro Centrum denních služeb
Účast: 10 návštěvníků
● „Měj rád a poznávej zvířata“ - beseda pro 2. stupeň ZŠ Sladovní
Účast: 15 návštěvníků
● „Jak strašidla pomáhají dětem“ - beseda pro děti v MŠ
Účast: 47 návštěvníků
● Vzpomínkový podvečer k výročí významných kojetínských rodáků
- podíl na kulturním programu
● „Smějeme se s Ondřejem Sekorou“
- předčítání dětem ze školní družiny ZŠ nám. Míru (akce v rámci Mezinárodního
týdne čtení dětem)
Účast: 60 návštěvníků
● Knihovnická minima pro předškolní oddělení mateřských škol
Účast: 60 návštěvníků
● Besedy „Já a svět, svět a já“
- pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ podle stejnojmenné knihy

Účast: 60 návštěvníků

● Beseda „S humorem na cestách“
- ve spolupráci s Centrem denních služeb pro seniory (v rámci projektu „Evropský
týden mobility“)
Účast: 10 návštěvníků
● „Cestování s pohádkovou babičkou“
- akce ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v rámci projektu „Kojetín - šťastný domov“ a „Evropský týden mobility“
Účast: 30 návštěvníků
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Činnost Městské knihovny Kojetín
● Besedy se spisovatelem Janem Opatřilem o jeho knize Dobrodružství kapříka Metlíka
Účast: 160 návštěvníků
● „Jak ještěrku smůla opustila“ - besedy pro mateřské školy
Účast: 60 návštěvníků
● Týden knihoven - zapojení do celostátní akce
- Exkurze žáků 9. tříd a obou souběžných tříd gymnázia do oddělení pro dospělé
čtenáře
- Beseda s astrologem Petrem Trnkou - Horoskop jako klíč k osobnosti člověka
(pro širokou veřejnost a také OU Křenovice)
- „Letíme, plujeme, vezeme se“ - beseda pro 1. stupeň ZŠ Sladovní
- „Hledáme v encyklopediích“ - beseda pro 2. stupeň ZŠ Sladovní
Účast: 120 návštěvníků
● Soutěž v dětském oddělení „Co víš o Václavu Čtvrtkovi?“
- ke 100. výročí narození
Účast: 20 návštěvníků
● „Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě“
- besedy o slušném chování pro žáky 2. tříd ZŠ

Účast: 60 návštěvníků

● Soutěž pro starší dětské čtenáře „A teď zkuste v testu našem, zda jste jedli
vtipné kaše“
Účast: 20 návštěvníků
● Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou pro 4. a 5. třídy ZŠ
Účast: 120 návštěvníků
● Besedy pro 3. třídy základních škol „Lentilka pro dědu Edu“
- o vztahu dětí ke starším a postiženým členům rodiny
Účast: 60 návštěvníků
● Beseda s cestovatelem Jiřím Márou „Japonsko“
- pro širokou veřejnost a žáky OU Křenovice

Účast: 50 návštěvníků

● „Vánoční čas“ - beseda s výstavkou knih ve spolupráci s Centrem denních
služeb pro seniory
Účast: 15 návštěvníků
● Soutěž pro mladší dětské čtenáře „Pomalu se blíží Vánoce...“
Účast: 50 návštěvníků
● „Sněhulákiáda“
- tvořivá soutěž pro děti o nejzajímavějšího sněhuláka z různých materiálů
Účast: 20 návštěvníků
● „Pes hledá člověka (Pes jako vánoční dárek?)“
- besedy pro žáky 5. tříd základních škol

Účast: 60 návštěvníků

PRÁCE
S KNIHOVNÍM FONDEM

- Městská knihovna Kojetín (včetně
Kovalovic a Popůvek):
24 Kč na jednoho obyvatele (rok 2011)

- Objednávky, nákup a odborné knihovnické zpracování knižních novinek pro
Městskou knihovnu v Kojetíně i celé
knihovnické středisko včetně regionálních fondů a retrokatalogizace starších
fondů.

- Místní knihovny střediska:
32 Kč na jednoho obyvatele (rok 2011)

- Zpracováno 1.676 svazků nových
knih (z toho pro Kojetín 763 svazků)

- Odpisy fondu: v roce 2011 vyřazeno
1.146 svazků zastaralé a opotřebované literatury ze skladu (Kojetín 844
svazků)

- Retrostředisko - 2.272 svazků starší
literatury (fondy místních knihoven)

- Aktualizace fondu proběhly v Městské
knihovně v Kojetíně, v Místní knihovně ve Stříbrnicích a v Místní knihovně
v Polkovicích

- Doporučená částka na nákup nových
knih dle standardů VKIS (veřejných
knihovnických a informačních služeb):
30 - 45 Kč na jednoho obyvatele

- Příprava cirkulačních souborů pro
místní knihovny: mezi místními knihovnami odcirkulovalo 137 souborů (3.276
svazků)

- Dalších 62 souborů bylo expedováno
do stálého fondu místních knihoven
- Cirkulace fondu probíhala pravidelně
po celý rok (s výjimkou července)
- Řazení katalogizačních
do všech katalogů MěK

lístků

- Řazení prezenčních katalogů místních knihoven
- Evidence na kartách pohybu fondu
- Objednávky a pravidelná evidence
docházejících periodik, změny v objednávkách pro celé středisko
- Pravidelná aktualizace správnosti
slovníků vždy po stažení sdílené katalogizace a aktualizaci souborného
katalogu
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10. Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín vydalo v roce 2011 opět 11 čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj v nákladu 750 ks,
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 2011 pracovala
ve stálém složení - Jiří Šírek, František
Řezáč, Olga Odehnalová, Alena Jurma-

nová a Hana Svačinová. Distribuce KZ
byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Místní občané, firmy i organizace také
využívali předplatného na rok 2011.
Všechna čísla zpravodaje byla vždy
řádně zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města.
Grafickou úpravu a sazbu zpravodaje
zajišťují dvě pracovnice MěKS Kojetín
v grafickém programu Adobe InDesign
CS3. Zpravodaj tiskla firma Vydavatelství Brázda Břeclav. Prodejní cena zpravodaje v roce 2011 byla 10 Kč.

11. Prezentace na www
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

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.

Návštěvnost internetových stránek MěKS Kojetín
Čerpáno z: http://www.toplist.cz/toplist/?kat=-1&search=Kojet%EDn&a=s
Rok 2008
Měsíc

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2009
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2010
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2011
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zhlédnutí
za rok

Leden

811

87

4114

1601

116

3654

1025

205

3413

1683

224

4357

Únor

986

118

2591

1833

146

3876

1168

199

2909

1507

198

3520

Březen

1452

132

4607

2371

200

6147

1637

214

4062

2169

185

5136

Duben

1200

136

3778

1474

122

3520

609

209

1466

1118

164

2823

Květen

1131

132

3022

1633

152

3820

754

198

1918

1176

147

2573

Červen

1211

125

3582

1274

168

3087

878

142

2238

1136

156

2629

Červenec

1036

105

2814

1208

146

2910

1024

206

2591

1260

188

2956

Srpen

1544

90

4097

2491

155

6195

1818

132

3868

2421

210

5085

Září

1128

106

3039

1473

189

3528

1144

163

2548

1381

244

3300

Říjen

1323

133

3532

1017

179

2273

1253

196

2647

1418

229

3251

Listopad

1282

107

3283

1041

190

2392

1460

198

3187

1779

239

4058

Prosinec

1193

113

3070

860

147

1930

1189

139

2785

1779

171

2833

Celkem

14297

1384

41529

18276

1910

43332

13959

2201

33632

18827

2355

39565

Průměr
/den

37,28

2,18

60,64

4,56

57,82

8,52

61,64

9,73
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12. Celkový přehled akcí a návštěvnosti
Akce

Rok 2007

Počet
akcí

Rok 2008

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2009

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2010

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2011

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

Pořady pro dospělé

10

1765

16

2760

20

3160

17

2800

13

1940

Akce pro školy a děti

12

3015

14

3200

17

2295

14

3440

7

2210

Plesy, zábavy, veselice

2

640

2

750

5

1150

4

960

3

970

Akce na náměstí

2

2500

1

400

1

800

2

1500

Kojetín - šťastný domov

-

-

-

-

-

-

-

-

1/12

3266

1/16

1930

1/15

2000

1/13

2650

1/18

3150

1/18

3200

Divadelní předplatné

-

-

-

-

-

-

-

-

2/7

440

Týden mobility

-

-

-

-

-

-

1/7

250

1/17

600

1/20

7000

1/19

7400

1/20

8000

1/20

8000

1/25

8000

1/5

1500

1/5

1500

1/5

1500

1/5

1500

1/5

1500

Festivaly, přehlídky

8

2800

5

1620

3

1200

5

2100

7

3200

Klubové večery

8

460

5

440

5

690

3

420

8

820

Výstavy

9

2000

9

2067

8

1800

8

2000

7

1760

Expozice muzea

2

270

2

221

2

540

2

213

2

244

Zájmové soubory

-

-

-

-

-

-

-

-

5/172

3000

4/102

2150

7/136

3680

12/295

7780

14/345

9135

11/280

7010

Koncerty - Cantas

-

-

-

-

7

645

12

700

8

590

Představení Hanácké scény

9

1130

2

320

5

370

12

1130

13

630

Zájezdy

16

90

12

40

6

16

7

24

0

0

Akce Městské knihovny

77

1810

80

2100

78

1575

78

1725

88

1752

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

11495

-

11081

-

14132

-

12218

-

12149

Návštěvníci VIC

-

1000

-

2401

-

3510

-

3922

-

3960

298

41555

323

41980

490

51818

559

55187

692

57241

Divadelní přehlídka

Kojetínské hody
Kojetínské hudební léto

Kurzy (do roku 2010 + zájm.s.)

CELKEM

viz. Kojetín
- šťastný domov

13. Opravy a revize v roce 2011
Opravy v budovách MěKS, hrazených z rozpočtu MěKS
Kojetín:
- vymalování schodiště sokolovny,
- vymalování chodby u bočního vchodu do sokolovny,
- výroba a montáž laviček před budovou sokolovny,
- zateplení oken na jevišti,
- oprava a dovybudování nábytku na VIC,
- oprava obkladů na wc v sokolovně,
- výměna vydných bojlerů v sokolovně.

Revize:
- revize EZS a EPS na všech budovách,
- revize výtahu na VIC,
- revize hasících přístrojů a hydrantů na všech budovách,
- revize elektrospotřebičů ve všech budovách,
- revize komínů v KD Kovalovice,
- revize scénického osvětlení v sokolovně,
- revize jevištních tahů v sokolovně
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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:
- Jídelna v budově muzea v Husově
ulici (fa Aliacon s. r. o.)
- Učebna autoškoly v KD Sokolovna
(Ing. Jiří Gardavský Kojetín) - ukončena
31.3.2011
- Zkušebna v KD Kovalovice
(IQ opice, Dušan Drbal)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(DJ Torin, Radim Toráč)

Krátkodobě uzavřené pronájmy:
KD Sokolovna - 32 - prodejní akce
KD Sokolovna - 12 - soukromé oslavy
KD Sokolovna - 8 - plesy
VIC Kojetín - 38 - soukromé oslavy
VIC Kojetín - 10 - prezentační akce
VIC Kojetín - 4 - školení
KD Kovalovice - 14 - soukromé oslavy

IV. ROZPOČET 2011 (v Kč)
Účet

Text - popis

Město
Kojetín

Region
obce

Ostatní

Doplňková
činnost

179 952,00

161 241,00

39 052,00

547 515,44

84 028,00

122 130,00

874 449,00

6 976,60

6 976,60

16 284,00

146 776,10

Celkem

501

Spotřeba materiálu

167 270,44

502

Spotřeba energií

668 291,00

504

Prodej zboží -VIC

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

13 081,00

513

Náklady na repre

48 330,00

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

2 027 638,00

124 290,00

524

Zák.soc.pojištění

627 468,00

40 851,00

518

Ostatní služby - dotace

527

Zák. soc. náklady

20 176,00

1 201,00

21 377,00

528

Jiné soc. náklady

38 792,00

2 448,00

41 240,00

548

Tvorba fondů

556

Tvorba opr. položek

551

Odpisy majetku

557

Odpis pohledávky

569

Ost. finanční náklady

5

Náklady celkem

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu

604

Výnosy z prod. zboží

644

Výnosy z prod. materiálu

648

Čerpání fondů

649

130 492,10
2 476,00

15 557,00
48 330,00

527 243,92

276 980,10

54 574,00

858 798,02

92 648,00

84 677,00

2 329 253,00

29 311,00

697 630,00

217 500,00

217 500,00

-67,00

-67,00

21 420,00

21 420,00

1 190,00

1 190,00

58 674,54

338,00

1 376,36

1 628,00

62 016,90

4 350 000,00

351 556,00

833 773,46

354 632,60

5 889 962,06

175 556,00

778 044,00

953 600,00
375 868,00

375 868,00

9 384,00

9 384,00
-

137 500,00

137 500,00

Ostatní výnosy z činnosti

7 616,00

7 616,00

662

Úroky

1 376,36

1 376,36

669

Ostatní finanční výnosy

-

671

Dotace ze stát. rozpočtu

-

672

Přísp. a dotace od ÚS

674

Jiné přísp. a dotace

6

Výnosy celkem

591

Daň z příjmu

4 350 000,00
4 350 000,00

4 440 000,00

351 556,00

176 000,00
1 014 536,36

385 252,00

6 101 344,36
-

Výsledek hospodaření

Kojetín 17. února 2012

90 000,00
176 000,00

-

		

		

-

180 762,90

30 619,40

211 382,30

Výroční zprávu MěKS Kojetín
zpracovala Hana Svačinová, ředitelka p. o.
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