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I. ÚVOD
Pracovníci příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Kojetín
vyvíjeli a zabezpečovali v plné šíři
i v roce 2013 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 - pojďte do divadla!“,
- 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), s týdenní otevírací
dobou od 9 do 17 hodin. Součástí VIC
Kojetín je informační centrum, galerie
a expozice muzea.
MěKS Kojetín zabezpečovalo provoz
a chod Městské knihovny, která půjčuje knihy ve dvou odděleních s internetem pro veřejnost - dětském a dospělém.
Knihovna má regionální funkci pro
devět místních knihoven (Kovalovice,
Polkovice, 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),
- Kulturní dům v Kovalovicích.

3. Kateřina Krčmařová - ekonomka,
4. Jana Nováková - správce sokolovny, úklid,
5. Hana Divilová - vedoucí knihovny,
6. Marie Ryšavá - ½ knihovník, ½ regionální funkce (do 31. března 2013,
odchod do starobního důchodu),
6. Alena Fíková - ½ knihovník, ½ regionální funkce (od 1. dubna 2013),
7. Jitka Lorencová - ½ knihovník,
½ regionální funkce,
8. Pavlína Dvořáková - informační pracovník,
9. Jarmila Látalová - správce VIC,
úklid.
V roce 2013 bylo uzavřeno 74 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - muzeum, lektoři, knihovnice, práce na KZ, hudební
a taneční vystoupení...

Při uskutečňování kulturních akcí
v roce 2013 MěKS dobře spolupracovalo s Městem Kojetín, 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 2013 devět pracovníků:
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Milan Zahradník - programově kulturní pracovník, pokladník,

II. HLAVNÍ ČINNOST
1. Zajišťování kulturních a společenských akcí
I. PLESOVÁ SEZÓNA 2013
19. ledna 2013 - Myslivecký ples
(Myslivecké sdružení Kojetín)
25. ledna 2013 - Ples Gymnázia Kojetín (GKJ)
2. února 2013 - Dračí ples
(Kanoistika Kojetín)
8. února 2013 - Ples Gymnázia Kojetín (GKJ)
9. února 2013 - Vodění medvěda
(MěKS Kojetín, Medvěd - Jan Krčmař)
9. února 2013 - Hasičské bál
a pochování basy
(SDH Kojetín, duo PC Music)

16. února 2013 - Hanácké bál
(MěKS Kojetín, Hanácká bseda, Sluníčko Kojetín, Hulíňané, Dubina)
23. února 2013 - Coutry bál
(MěKS Kojetín, Lucky While, Telegraf
Uherské Hradiště)
3. března 2013 - Dětský karneval
„Ať žijí pohádky“
(MěKS Kojetín, Agentura Koráb Brno)
9. března 2013 - Ples Rudých koňů
(Rudy koně Kojetín)
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1. Zajišťování kulturních a společenských akcí
II. KULTURNÍ A SPOLEČETNSKÉ
AKCE V ROCE 2013
● 13. - 17. března 2013
21. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2013
● 12. dubna 2013
Premiéra Hanácké scény Kojetín
„Ještě jednou, profesore“
● 13. dubna 2013
Cvičme v rytme (11) - Zumba - BodyForming - Zumba (sportovní akce)
● 25. dubna 2013
Divadelní předplatné Divadlo Dostavník Přerov „Maškaráda“
● 17. května 2013
Divadelní předplatné Ořechovské
divadlo „Rychlé šípy z Oltecu aneb
Opereta třetího věku“
● 22. května 2013
Stavění mája na nádvoří VIC
● 22. května 2013
Jarní koncert Základní umělecké
školy Kojetín
● 29. května 2013
Jarní koncert pěveckého souboru
Cantas Kojetín a křest CD „Dál za
vozem...“

● 1. - 13. července 2013
Letní tábor v Rajnochovicích (ve
spolupráci s Pionýrskou skupinou Kojetín)
● 16. - 18. srpen 2013
Kojetínské hody
● 19. - 23. srpen 2013
Kojetínské hudební léto
● 12. - 27. září 2013
Evropský týden mobility
● 18. září 2013
Divadelní předplatné - Václav z Václavova „Tři v tom“
● 16. října 2013
Divadelní předplatné - Divadelní
spolek Kroměříž „Vymítání ďábla“
● 19. října 2013
Hubertova jízda Kojetín 2013
● 22. října 2013
Divadlo Háta Praha „Básník a Kočka“ (Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová)
● 19. října 2013
Prodloužená tanečních
● 9. listopadu 2013
Pěvecké setkání - S písničkou
se mládne Kojetín 2013

● 31. května 2013
Kácení mája na nádvoří VIC

● 15. listopadu 2013
Koncert Hannibal Lecter se křtem
CD (rockový festival)

● 7. června 2013
Divadelní předplatné - Hanácká scéna MěKS Kojetín „Ještě jednou,
profesore...“

● 18. listopadu 2013
Divadelní pohádka pro školy - Mladá
scéna z Ústí nad Labem „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“

● 20. listopadu 2013
Divadelní předplatné - Divadlo Exil
Pardubice „Brýle Eltona Johna“
● 22. listopadu 2013
Travesti show Screamers - Retro
● 23. listopadu 2013
Cvičme v rytme (12) - BodyForming
- Tae-bo - Zumba (sportovní akce)
● 25. listopadu 2013
Pohodáři z Pelhřimova - zeměpisná přdnáška pro školy „Východ
Arabského poloostrova - Sultanát
Omán“
● 1. prosince 2013
Rozsvícení vánočního stromu a adventní jarmark
● 5. prosince 2013
Mikuláš, anděl a čerti
● 6. prosince 2013
Závěrečná kolona tanečních
● 9. prosince 2013
Mikulášské vyhrávání Základní umělecké školy Kojetín
● 12. května 2013
Vánoční koncert Základní umělecké
školy Kojetín
● 13. prosince 2013
Vánoční koncert pěveckého souboru
Cantas „To k Vánocům patří zpěvy“
● 18. prosince 2013
Divadelní předplatné - Hanácká scéna MěKS Kojetín „Modré z nebe“
● 25. prosince 2013
Opičí guláš (hudební festival)
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2. Vícedenní akce a projekty
21. Ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2013
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, prostřednictvím Městského kul-

turního střediska v Kojetíně, přijalo nabídku Okresního úřadu - referátu kultury
v Přerově stát se spolupořadatelem divadelních přehlídek pro region Haná.
1. ročník přehlídky, která se stala postupovou na národní přehlídku Divadelní
Třebíč, se uskutečnil v roce 1992 za
účasti čtyř divadelních souborů. Další
ročníky probíhaly již bez spoluúčasti
Okresního úřadu Přerov. A tak byla ob-

novena 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
Dvacátý první ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní Kojetín 2013 byl řádně organizátorem Městským kulturním střediskem Kojetín - vyhlášen v měsíci listopadu 2012
a tím byl Kojetín zařazen mezi
osmnáct měst České republiky (POPAD Praha, Divadelní tříska Praha,

Wintrův Rakovník, Dačické kejklování, Horažďovice, PřeMostění Most,
Děčínská brána, Lounské divadlení, Lomnice nad Popelkou, Modrý
kocour Turnov, Červený Kostelec,
Zlom vaz Česká Třebová, Třešťské divadelní jaro, Hobblík Hodonín,
Valašské křoví Slavičín, Ostravské

buchary a Vsetín), které mají tu čest
pořádat divadelní přehlídku s nepopulární změnou - pouze doporučením na
22. celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla
2. Divadelní Piknik Volyně 2013, která se konala ve dnech 9. - 12. května
a 16. - 19. května 2013.

III. TERMÍN KONÁNÍ
Termín konání 21. ročníku Divadelního Kojetína 2013 připadl na týden
od 13. do 17. března 2013. Během
pěti dnů naše město navštívilo deset
divadelních souborů, které celkem
odehrály dvanáct představení. Šest
inscenací hodnotil lektorský sbor, který vybral vítěze, který byl doporučen
programové radě Celostátní přehlíd-

ky hudebního a činoherního divadla
2. Divadelní Piknik Volyně 2013.
Celostátní přehlídku pořádá Národní
informační a poradenské středisko pro
kulturu - ARTAMA Praha z pověření
Ministerstva kultury ČR ve spolupráci s městem Volyně, MMKC Volyně
a DS PIKI Volyně.
Konala se ve dnech od 9. do 12. a od

16. do 19. května 2013. Z obou částí
této přehlídky byly soubory nominovány a doporučeny na Jiráskův Hronov
2013. Programová rada Divadelního
Pikniku, na svém jednání 4. dubna
2013 v Praze, zařadila do programu přehlídky doporučenou inscenaci
z Kojetína - drama Pláňka Divadelního
souboru Haná MKS Vyškov.

IV. PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY

Za krajskou postupovou přehlídku je
pro potřeby doporučení na Divadelní Piknik Volyně považována taková
divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních
a hudebních divadelních souborů dospělých a do jejího programu je zařazeno nejméně pět inscenací splňující
věcné podmínky postupu na celostátní přehlídku. Tato nejdůležitější podmínka byla v Kojetíně splněna.
Do soutěžní části bylo v letošním

roce zařazeno šest soutěžních divadelních představení.
Další podmínka - všechny soutěžní
inscenace musí posuzovat stejná nejméně tříčlenná odborná porota, kde
alespoň jeden člen poroty je osobou
s právem nominace ze seznamu vymezených osob NIPOS-ARTAMA.
V Kojetíně letos pracoval tříčlenný
lektorský sbor ve složení - předseda
PhDr. Vít Závodský z Brna (právo nominace), člen - Mgr. Petra Kohutová

z Karlových Varů a člen - režisér a herec MgA. Akram Staněk z Prahy.
Po každém soutěžním divadelním
představení byly v Kojetíně realizovány
takzvané rozborové semináře, besedy
s lektorským sborem.
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 komediální inscenační počiny.
Také jsme viděli drama i baladickou
činohru. Každoročně je kojetínská
přehlídka doplněna o dopolední pořa-

dy pro děti a mládež - nechyběly tedy
i pohádkové hry.
Letošní ročník byl svou celkovou úrovní a kvalitou souborů spíše průměrný.
Odborná porota Divadelního Kojetína

do Volyně doporučila jeden soubor.
Ale učinila také výjimku, kdy z Kojetína
byl jeden soubor pro svou výjimečnost
doporučen na jinou postupovovu přehlídku - Wolkrův Prostějov.
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VI. PROGRAM divadelního kojetína 2013
Středa 13. března 2013

Sobota 16. března 2013

Hoffmannovo divadlo
Uherské Hradiště
BUBÁCI A HASTRMANI

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky
1. - 3. třídy ZŠ - nesoutěžní představení

komedie, obnovená premiéra
- 4. soutěžní představení

20.00 hodin

15.00 hodin

8.15 a 10.15 hodin

10.00 hodin

Marc Camoletti:

MODRÉ Z NEBE

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

Dobrovolné divadlo Tovačovské

ihned po zahájení

komedie - 5. soutěžní představení

DS Smotaná hadice Křenovice
na motivy divadla Sklep:

KŘENOVICKÉ MLÝNY

komedie z vojenského prostředí, derniéra
- nesoutěžní představení

Čtvrtek 14. března 2013
20.00 hodin

Divadlo Brod Uherský Brod
Jean - Michel Ribes:

DIVADLO BEZ ZVÍŘAT

komedie - 1. soutěžní představení

Pátek 15. března 2013
8.30 a 10.30 hodin

Divadlo Tramtarie Olomouc
Jiří Jelínek:

POSLEDNÍ PŘÍPAD
SHERLOCKA HOLMESE

komedie pro žáky ZŠ a studenty gymnázia
- nesoutěžní představení
16.00 hodin

Ochotnický spolek Koryčany
Eric Assous:

ŠVAGŘIČKY

ANEB PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
činohra - 2. soutěžní představení
20.00 hodin

DS Haná při MKS Vyškov
Federico Garcia Lorca:

PLÁŇKA

drama - 3. soutěžní představení

Václav Beran:

KOMEDIE O ZKROCENÍ
20.00 hodin

Nezávislý divadelní spolek
Staré Město
K. J. Erben:

LEGENDA O KYTICI

činohra - 6. soutěžní představení
22.00 hodin

5. DIVADELNÍ CANDRBÁL
Bowling City Kojetín

Neděle 17. března 2013
14.00 hodin

DS Na štaci Němčice n. H.
Zdeněk Podskalský:

ŽENA V TRYSKU STOLETÍ
divadelní hra - nesoutěžní představení
17.00 hodin

SLAVNOSTNÍ zakončení

KOJETÍNSKÝ
DIVADELNÍ seminář
Čtvrtek 14. března 2013 (13 - 15 hodin)
ZAHÁJENÍ - PŘEDNÁŠKA O HERECTVÍ
lektor: Radim Koráb
Pátek 16. března 2012 (13 - 15 hodin)
PŘEDNÁŠKA O REŽII
lektor: Zdeněk Černín
Sobota 17. března 2012 (12 - 14 hodin)
PŘEDNÁŠKA O DRAMATURGII
lektor: Jaroslav Milfajt
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VII. SHRNUTÍ divadelního kojetína 2013
Středa 13. března 2013
Před oficiálním zahájením 21. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2013
ráno děti z mateřských škol a žáci
1. - 3. tříd základních škol zhlédli divadelní pohádku s názvem „Bubáci
a Hastrmani“ v podání Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště.
Soukromé divadlo pro malé i velké
bylo založeno hercem a režisérem
Karlem Hoffmannem v roce 2000.

V pohádce se děti bubáků a hastrmanů bát nemusely. Naopak, jejich
strašení a různé kouzelné kejkle,
které s milou naivitou prováděli, děti
spíše pobavily, než postrašily.
Koneckonců, starý Hastrman a starý
Bubák měli docela normální lidské
problémy s výchovou svých potomků, které museli naučit svému řemeslu. A žádné učení není jednoduché. Mladí, jak už to u mladých bývá,
měli svou hlavu, protože... A u hastrmanů a bubáků to platí stejně jako

u lidí, všechno už je staré a je třeba
dělat věci jinak - nově.
A díky tomu se pobavili i ti, kteří si
myslí, že už pohádkám odrostli.

Slavnostní zahájení 21. Divadelního Kojetína bylo opět zahájeno hudebně. V malém kulturním programu
se představily členky pěveckého sou-

boru Cantas MěKS Kojetín. Úvodního
slova se zhostila ředitelka Městského kulturního střediska Kojetín Hana
Svačinová. Starosta města Kojetína

Jiří Šírek ve svém projevu vyzval diváky, aby podporovali všeobecně
kulturu ve městě a oficiálně prohlásil
přehlídku za zahájenou.

Ihned po slavnostním zahájení vystoupil nesoutěžně Divadelní spolek Smotaná hadice ze sousedních
Křenovic s komedií z vojenského
prostředí na motivy pražského divadla
Sklep autorů Jana Fera Burdy, Jana
Slováka a Davida Vávry „Křenovické
mlýny“ v režii Hany Hásové.
Smotaná hadice je specifické uskupení původně dobrovolných hasiček,
které se přirozeným vývojem (a bez
přílišné námahy) přetransformovalo
v uskupení dobrovolných hereček.
Dnes už legendární divadelní hra
„Mlýny“ pražského divadla Sklep
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 absurdní 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.
Jedovatá satirická komedie nechává vyznít téměř profesionálním hereckým výkonům. Ačkoli tyto ženy
neměly to štěstí zažít tehdejší vojen-

skou službu na vlastní kůži, dokonale se jim podařilo představit lidovou
armádu jako absurdní stroj, co nemá
problém deformovat lidské charaktery ve snaze dodržet paragrafy a zalíbit se svým nadřízeným.

Čtvrtek 14. března 2013

lidské duše prostřednictvím divadelního umění. Název Divadlo Brod
se poprvé objevilo v roce 2002.
Působí v prostorách Domu kultury,
ale zajíždí se svými inscenacemi
i do okolních divadelních sálů a hraje i ve vzdálených městech. Text J.
M. Ribese oslovil režiséra Švehlíka
ihned, po prvním přečtení. Ty drobné, všední příběhy přímo volaly po
zinscenování. Krátké příběhy, portréty i pouhé čmáranice shromážděné
pod názvem „Divadlo bez zvířat“,
byly skromným příspěvkem k umění
kotrmelců a poctou těm, kdo bojují
proti mrzoutskému uzavírání se do

pevně daných norem.
Odborná porota Divadelního Kojetína
2013 udělila čestné uznání Lence Sasínové za roli Luisy a diplom Romanu
Švehlíkovi za dramaturgickou volbu
hry Divadlo bez zvířat.

„Poslední případ Sherlocka Holmese“ žákům druhého stupně základních
škol a studentům Gymnázia Kojetín.
Divadlo Tramtarie je nezávislé divadlo, které už od roku 2005 vytvá-

ří jedinou plnohodnotnou komorní
divadelní scénu s vlastním souborem v Olomouci a okolí. Za dobu
své existence si Divadlo Tramtarie
postupně dokázalo vytvořit stabilní

Ve čtvrtek večer se začalo v Kojetíně soutěžit a tradičně přijel a byl
představen lektorský sbor, který
letos pracoval ve složení Vít Závodský, Petra Kohutová a Akram
Staněk. První soutěžní divadelní
soubor, který se představil, bylo
staré známé Divadlo Brod Uherský Brod, které uvádlo cyklus samostatných mikrokomedií od Jeana
Ribese, v překladu Petra Christova,
s názvem „Divadlo bez zvířat“ v režii Romana Švehlíka.
Divadlo se snaží zvelebovat stav
Pátek 15. března 2013
V pátek ráno přijelo do Kojetína Divadlo Tramtarie Olomouc, které zahrálo komedii Jiřího Jelínka s názvem
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pozici v kulturním prostředí města
Olomouce, zajišťuje pravidelnou kulturní produkci pro širokou veřejnost.
Nedílnou součástí činnosti Divadla
Tramtarie jsou zájezdová představení po celé České republice.
Incenace představila nejslavnějšího
detektiva všech dob, který řešil svůj
poslední případ, a jehož divadelní rekonstrukce mladým divákům nezvrat-

ně podráždila bránici. Divoká variace
na slavné téma s autorskými otisky
prstů Jiřího Jelínka odvíjela zbrusu nový příběh Sherlocka Holmese
a doktora Watsona. Sehraná dvojice
řešila řadu drobných případů, na jejichž pozadí se ve skutečnosti vyjevila
pravda o jejich vztahu. Velice originálním prvkem hry bylo doprovodné kreslení na plátna na pozadí.

Páteční soutěžní odpoledne patřilo
Ochotnickému spolku Koryčany,
nováčkovi Divadelního Kojetína,
který vznikl v roce 2000, který uvedl
svou poslední inscenaci Erica Assouse „Švagřičky aneb Příbuzné
si nevybíráme“.
Souborem prošlo od svého začátku
asi tak dvacet pět členů. V současné
době v souboru pracuje sedm herců,
dvě nápovědy a jeden zvukař. Většinu tvoří herci z Koryčan, kteří jsou
věkově hodně různorodí. Děj hry
s brilantními dialogy a překvapivými
zvraty se odehrával během jediné-

ho večera, kdy se na oslavě otevření nové vily sešli tři bratři i se svými
manželkami. Hned z počátku bylo
zřejmé, že švagrové k sobě zrovna
neplanou horoucí láskou, nemluvě
o tom, že své muže drží na krátké
uzdě. Přímo bombou byl příchod
mladé vyzývavé sekretářky Natálie,
která dokonale okořenila rodinnou
slavnost. Vyvolala paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně
odmítavé reakce pojaly manželky
podezření. Došlo k překvapivým odhalením a rodinná idyla vzala za své.
Lektorský sbor Divadelního Kojetína

udělil dvě čestná uznání - Iloně Vybíralové za roli Christelle a Katce Vackové za roli Natalie v inscenaci hry
Švagřičky aneb...

V pátek večer vystoupil na kojetínských prknech Divadelní spolek
Haná při MKS Vyškov s dramatem
Federica Garcii Lorcy „Pláňka“
v režii Tomáše Dorazila ml.
Toto divadlo existuje ve Vyškově už
148 let a vždy to mělo s dramaturgií
ve své historii svým způsobem jednoduché. Zkrátka a prostě - vždycky
hrálo všechno. Režisér Tomáš Dorazil měl tu čest se v divadle potkat
s Lorcovým textem již podruhé.
„Pláňku“ přečetl mnohokrát, a má
ji z jeho dramat nejraději. Na představení souboru z Vyškova nemohl nikdo zůstat na pochybách, že
jde o inscenaci velmi zkušených

a poučených divadelníků, pracujících záměrně se všemi složkami
divadelní tvorby. Sympaticky mladý soubor se pustil do Lorcova
textu bez nadměrného respektu,
ale zároveň s pokorou a se zjevnou láskou. Lektorský sbor ocenil semknutost zvoleného řešení,
a zároveň upozornil na úskalí takto
vysoce stylizovaného inscenování
obtížného textu.
Lektorský sbor Divadelního Kojetína
udělil diplom Tomáši Dorazilovi ml. za
režii inscenace a Ondřeji Vašíčkovi
za roli Juana v inscenaci hry Pláňka
a doporučila inscenaci hry Pláňka
Divadelního spolku Haná při MKS

Vyškov k výběru na Celostátní přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla 2. Divadelní Piknik Volyně 2013 (v Kojetíně 1. místo
- vítězná inscenace).

Sobota 16. března 2013

Berty, solidní jevištní práci Michala Mati i pěkně vytvořenou postavu
americké letušky Jane v podání Lucie Němečkové. V představené verzi jejich výkony doplnily dvě nové
představitelky letušek / snoubenek
- přesná Jana Nováková (taktéž
režisérka celého kusu) i elegantní
a trochu výstřední Marcela Válková.
Největší proměnu ovšem prodělalo
„Modré z nebe“ s příchodem nového
představitele hlavní role Bernarda
- Radkem Baštincem. Ten budil dojem, jako by měl tu postavu napsanou na tělo. S lehkostí zvládal i složité situační zvraty, přesnými reakcemi

rozechvíval bránice diváků a vůbec
se celou inscenací pohyboval jako
ryba ve vodě.

V sobotu ráno patřilo jeviště domácímu souboru Hanácká scéna MěKS
Kojetín, který soutěžně uvedl v obnovené premiéře komedii Marca
Camolettiho „Modré z nebe“ v režii
Jany Novákové z Olomouce.
Představení ve verzi 2.0 setřáslo
velkou část dětských nemocí, které
je sužovaly v prvním nastudování,
a uletělo na cestě k brilantní jevištní
produkci pěkných pár stovek vzdušných mil.
Ze své první verze si přeneslo vynikající výkon Marie Němečkové v roli

Odborná porota Divadelního Kojetína
2013 udělila čestné uznání inscenaci Modré z nebe za pokrok dosažený
od posledního mezipřistání a diplomy oběma mužským představitelům
- Radku Baštincovi za roli Bernarda
a Michalu Maťovi za roli Roberta v inscenaci hry Modré z nebe. Divadelní
soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín
se s inscenací hry Modré z nebe umístilo na 3. místě - bez doporučení na
celostátní přehlídku.
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nou. Příběh se skvělým začátkem
i dobrým koncem a neméně zajímavým prostředkem byl plný konverzačních soubojů na ostří nože.

Odzvoněním patnácté hodiny se na
jevišti představilo Dobrovolné divadlo Tovačovské, které si jako svůj
v pořadí druhý titul zvolilo hru Václava
Berana „Komedie o zkrocení“.
Dobrovolné divadlo Tovačovské se na
kojetínském festivalu poprvé objevilo
v roce 2011 s komedií „Ducháčkové“
a městu se Spanilou věží ihned přibyla
další okrasa.
Na kojetínských prknech se objevila jejich obnovená premiéra komedie Jana
Berana „Komedie o zkrocení“. Jedná

se o volný přepis známé komedie W.
Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“.
Zjednodušený syžet přivedl na scénu Petruchia a zlostnou Kateřinu
v příběhu, který diváky baví už několik set let. Není na světě nic všednějšího, ovšem ani tajuplnějšího,
než vztah muže a ženy. Když se
milují, žár slunce je proti jejich lásce
jen mírným plamínkem, když narazí
kosa na kámen, létají jiskry až do
oblak. Autor zachytil všechny podoby lásky i sváru mezi mužem a že-

V sobotu večer se představil další
nováček kojetínské přehlídky Nezávislý divadelní spolek Staré
Město, který představil svůj hudebně poetický počin „Legenda
o Kytici“ na motivy tří balad Karla
Jaromíra Erbena v režii Báry Hubíkové.
Spolek vznikl v roce 2009 pro společný projekt s tanečním kroužkem
(dnes ZUŠ Šumperk - pobočka Jindřichov) „Tanec a divadlo“ a od té
doby uvádí každoročně nové tanečně divadelní představení i několik
autorských projektů. V roce 2012
obohatila činnost souboru spolupráce s performerem a hudebníkem Joe Stragglerem. Představe-

ní „Legenda o kytici“ vzniklo jako
společný projekt tanečního oboru
ZUŠ Šumperk, pobočka Jindřichov
a divadelní skupiny Báry Hubíkové.
V dramatizaci tří balad Erbenovy
Kytice (Vrba, Svatební košile, Štědrý den) hrála významnou složku hudební aranžmá Ondřeje Haluzy.
Lektorský sbor Divadelního Kojetína
udělil diplom Báře Hubíkové za vynikající práci se scénickým obrazem
v inscenaci Legenda o Kytici. Představení inspirované poezií, i jejím
zpracováním, opírajícím se o samotnou práci s veršem a současně
užívajícím obrazové prostředky blízké divadlu poezie, se do té míry odlišovalo od základních předpokladů

divadelního oboru, pro který je určen
postupový vzorec na Divadelní Piknik Volyně 2013, že se odborná porota Divadelního Kojetína rozhodla
doporučit je, jako výjimečný případ,
programové radě WP k zařazení do
programu 56. Wolkrova Prostějova
a inscenaci ocenila 2. místem

Ve večerních hodinách se uskutečnil
již 5. Divadelní candrbál v prostorách Bowling City s diskotékovým

parketem. O hudbu se postaral oblíbený DJ Alešek Meduna. Program
sliboval i návštěvu kouzelníka, který

o půlnoci vystoupil se svými kouzelnickými čísly a triky a sklidil velký
aplaus od účastníků.

Neděle 17. března 2013

především ženám. Je duchaplným
průvodcem po dějinách ženské nadvlády nad mužským pokolením. Věčný boj mezi muži a ženami, kdo je
silnější a chytřejší, se odehrává od
prvopočátku stvoření Adama a Evy.
Od pravěku, kdy bylo na ženu nahlíženo jako na submisivní hloupé stvoření, se leccos změnilo. V průběhu
staletí nastal v myšlení žen převrat
a svou chytrostí převzaly nad muži
vůdčí postavení.
Jednalo se o skládanku sedmi hu-

morně laděných příběhů, poukazujících na ničivou sílu žen, kterou nezkrotí ani tryskem letící dějiny.

Posledním, již nesoutěžním, účastníkem Divadelního Kojetína 2013 byl
Divadelní spolek Na štaci ze sousedních Němčic nad Hanou, který
místnímu publiku rozehrál veselohru
o ženách nejen pro ženy Zdeňka
Podskalského „Žena v trysku století“ v režii Jaroslava Lejnara a Zdeny
Gregorové.
Komedie Zdeňka Podskalského
„Žena v trysku století“ je věnována

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 deset individuálních ocenění
především za herecké výkony, ale

také za dramaturgickou volbu, režii
i vynikající práci se scénickým obrazem...
Odborná porota v nižší kategorii
udělila čestná uznání a ve vyšší diplomy.

ČESTNÁ UZNÁNÍ:
- Lenka SASÍNOVÁ za roli Luisy
v inscenaci hry Divadlo bez zvířat,
- Ilona VYBÍRALOVÁ za roli Christelle v inscenaci hry Švagřičky,
- Katka VACKOVÁ za roli Natalie
v inscenaci hry Švagřičky,
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- inscenace MODRÉ Z NEBE za pokrok dosažený od posledního mezipřistání.
DIPLOMY:
- Roman ŠVEHLÍK za dramaturgickou volbu hry Divadlo bez zvířat,
- Tomáš DORAZIL ml. za režii inscenace hry Pláňka,
- Ondřej VAŠÍČEK za roli Juana
v inscenaci hry Pláňka,
- Radek BAŠTINEC za roli Bernarda
v inscenaci hry Modré z nebe,
- Michal MAŤO za roli Roberta v inscenaci hry Modré z nebe,
- Bára HUBÍKOVÁ za vynikající práci se scénickým obrazem v inscenaci
Legenda o Kytici.

1. místo - vítězná inscenace
Doporučení na 22. celostátní přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla 2. Divadelní
Piknik Volyně 2013:
DIVADELNÍ SPOLEK HANÁ PŘI
MKS VYŠKOV za inscenaci hry
Federica Garcii Lorcy Pláňka.

3. místo – bez doporučení
DIVADELNÍ SOUBOR HANÁCKÁ
SCÉNA MěKS KOJETÍN za inscenaci hry Marca Camolettiho Modré
z nebe.

2. místo
Doporučení na 56. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadla
poezie Wolkrův Prostějov 2013:
NEZÁVISLÝ DIVADELNÍ SOUBOR
STARÉ MĚSTO za inscenaci Karla
Jaromíra Erbena Legenda o Kytici.

IX. KOJETÍNSKÝ DIVADELNÍ SEMINÁŘ
Letošní dvacátý první ročník byl podruhé v historii Divadelního Kojetína
obohacen o divadelní dílničku - Kojetínský divadelní seminář s odbornými
lektory, kteří účastníkům dílny předali své cenné divadelní informace ve
třech zajímavých přednáškách.
Čtvrtek 14. března 2013
13.00 - 15.00 hodin
přednáška o herectví
Přednáška herce Radima Korába
„O herectví“ se nesla ve velmi akčním duchu. Kromě několika hereckých rad se praktická část semináře
zaměřovala hlavně na krátká herecká cvičení - úlek, dvojitý úlek, úlek
z nečekaně horkého hrnku, vrtění
se a kvílení. Následovala v rychlém
sledu herecká scénka odehrávající
se v zubařské ordinaci.
Pátek 15. března 2013
13.00 - 15.00 hodin

přednáška o režii
Přednáška režiséra Zdeňka Černína
„O režii“ volně navazovala na
seminář dne minulého. Pan Černín
svou řeč zahájil jednou velikou
pravdou. Říkal, že pro režiséra
je velmi důležité uvědomit si, že
nejdůležitějším prvkem divadla je
herec. Teprve přes něj by se měl
režisér realizovat.
Sobota 16. března 2013
12.00 - 14.00 hodin
přednáška o SCÉNOGRAFII
Poslední část divadelního semináře
byla věnována scénografii. Z důvodu
onemocnění původně plánovaného
přednášejícího Jaroslava Milfajta
musel zaskočit herec Radim Koráb,
a tím nás opět zaskočil svými znalostmi, tentokrát z oboru scénografie.
Zkušenosti z divácké praxe přinášeli
všichni posluchači. Radim je upozornil na to, že i scénograf se má hlásit

o slovo u režiséra, protože ty kunčafty pouze s dramaturgem už jsou
překonané.

X. 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

ochotnických divadelníků, kteří si zde
navzájem vyměnili své zkušenosti
a pochlubili se svým novým jevištním zdarem. Za dvacet 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 dva
tisíce diváků a na sto účinkujících.

XI. 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),
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- zveřejnění na internetových stránkách Města Kojetín i MěKS Kojetín
(průběžné informace z festivalu),
- informace o přehlídce v Kojetínském
zpravodaji č. 3/13 a 4/13,
- informace v tisku a v rádiích (články,

pozvánky, program, reportáže, představení jednotlivých souborů),
- čestné vstupenky (významným představitelům města, starostům, sponzorům...),
- vyšlo šest čísel festivalového časopi-

su Divadelní Koječák,
- zúčasněné soubory obdržely
v upomínku na Divadelní Kojetín
účastnický list a propagační materiály města, Mikroregionu Střední Haná
a Olomouckého kraje.

XII. DIVADELNÍ KOJEČÁK
K
obohacení
přehlídky patřilo
i šest čísel festivalového
časopisu
Divadelní
Koječák,
který
vycházel denně
a byl zdarma dis-

tribuován ve vestibulu sokolovny, rozesílán elektronicky, zveřejňován na
webových stránkách MěKS Kojetín i
stránkách Facebooku.
Složení redakční rady - Hana Hásová, Jakub Šírek, Anna Mišucová, Miloslava Jelonková, Milan Ligač, David Hás, David Dvořák, Milan Zahrad-

ník, Petra Kohutová, Akram Staněk
a Hana Svačinová.
Čtenáři zde objevili spoustu recenzí,
rozhovorů, anket, zajímavostí i fotografií z festivalového dění, byl kladně
chválen všemi diváky, zúčastněnými
soubory i samotnou odbornou porotou.

XIII. PODĚKOVÁNÍ
Tradiční slova díků:
- zúčastněným divadelním souborům, bez kterých by se přehlídka v
Kojetíně neuskutečnila, všem věrným
divákům, kteří podpořili účastí festival, lektorům odborné poroty (Vítu
Závodskému z Brna, Petře Kohutové
z Karlových Varů a Akramu Staňkovi
z Prahy) za jejich nelehkou práci, lektorům divadelního semináře (Radimu
Korábovi a Zdeňku Černínovi), Městu
Kojetín a Ministerstvu kultury ČR za
finanční podporu, všem sponzorům
přehlídky (Bowling City, Dobrůtky
od Verunky, Elektormontáže Arnošt
Petružela, HMS - REAL s.r.o. - Milan
Hromada, Pivovarský hotel Kojetín
s.r.o., Hospůdka u Jordánu, Hospůdka U Pedyho, Lékárna U zlatého lva,
MSH v.o.s. - pekařství, Instalace 206 -

Roman Kusák s.r.o., Penzion Maďarská bašta, Prodejna Hanačka, Ptáček - pozemní stavby s. r. o., Technis
Kojetín s.r.o., Restaurace Na Hrázi U
Tondy, Řeznictví - uzenářství Haluzík,
Řeznictví Kamil Hrudík, Řeznictví Na
rohu - Martin Zedníček), reportérům
Divadelního Koječáka (Hana Hásová,
Jakub Šírek, Anna Mišucová, Miloslava Jelonková, Milan Ligač, David
Hás, David Dvořák, Milan Zahradník,
Petra Kohutová, Akram Staněk), kteří
vydali šest čísel, studentům - moderátorům z místního gymnázia a Milanu Ligačovi za vtipné představení
souborů, mladým Hanákům, že stylově přivítali soubory v našem městě,
členům Hanácké scény za pomoc
s organizací přehlídky, fotografce
Janě Večeřové za pořízení fotografií

z představeních, Marii Němečkové za
umělecky napsané diplomy, Jitce Polákové za složení úvodních básniček
pro moderátory, místním hasičům za
požární asistenci, všem příznivcům
divadelní přehlídky v Kojetíně, kteří
se jakkoli, čímkoli, s kýmkoli, kdykoli a
kdekoli podíleli na zdárném a bezproblémovém chodu kojetínského festivalu. Velké poděkování si zaslouží kolektiv pracovníků Městského kulturního střediska Kojetín Katka Krčmařová,
Jana Nováková, Pavlína Dvořáková,
Monika Nováková, Milan Zahradník
a mistr zvuku a světel Honza Raclavský. Tento tým perfektně zvládl
a absolvoval celý festivalový týden od
rána do večera, od večera do rána ke
spokojenosti všech. Dokázali, že jsou
to lidi na správném místě!!!

XIV. FINANCE
Celkové náklady

122.000 Kč Celkové výnosy

501 - materiál

2.000 Kč vstupné

513 - náklady na repre

6.000 Kč finanční dary

122.000 Kč
46.000 Kč
0,00 Kč

518 - služby

80.000 Kč dotace - Ministerstvo kultury ČR

25.000 Kč

521 - mzdy - DPP

34.000 Kč rozdíl - rozpočet MěKS

51.000 Kč

XV. ZÁVĚR
Na jednání programové rady,
které se konalo 4. dubna 2013
v Praze, bylo rozhodnuto, že inscenace „Pláňka“ v podání Divadelního spolku Haná při MKS Vyškov bude zařazena do programu

Divadelního Pikniku Volyně..
Týdenní žně ochotnického divadla
- 21. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2013 - 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.
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Kojetínské hody 2013 a Kojetínské hudební léto 2013
I. ÚVOD
hvězdně obsazen. V letošním roce
hodový program obohatila svým koncertem populární slovenská zpěvačka
Kristína.
Na Kojetínské hody navazuje 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 to v podání především souborů a kapel z našeho regionu.
Termín konání 15. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend 16. - 18.
srpna 2013. V týdnu od 19. do 23. srpna 2013 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.

Marie, který připadá na 15. srpna.
Hody se tedy slaví nejbližší neděli
k tomuto datu. V roce 2013 byly uspořádány Kojetínské hody již popatnácté.
Jedná se o třídenní akci s tradičně
pestrým programem, kdy si přijde na
své každá věková skupina (dětská
diskotéka, hodová zábava, setkání
harmonikářů, turnaj ve volejbale, hasičské závody, výstavy...).
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.
Odpolední program bývá pravidelně

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.
Tento svátek souvisí se zasvěcením
farního kostela Nanebevzetí Panny

II. PROGRAM
KOJETÍNSKÉ HODY 2013
PÁTEK 16. SRPNA 2013

Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Hřiště na ZŠ Sv. Čecha Kojetín - 17 hodin

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Taneční hodová zábava (Karel a Olga Cahovi)

Diskotéka a soutěže pro děti s DDM
Vernisáž výstavy Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes (pohlednice a fotografie)
a expozice muzea Ztracená tvář Hané
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18 hodin

Mše svatá

Nádvoří VIC Kojetín - 18 hodin

Kojetínská kytara

(Hudební festival kojetínských kapel: IQ Opice, Hannibal
Lecter, Bumbrlíci z pomerančové zahrady, Dale B.Williams,
Fox Territori... (Hlasování o nej interpreta Kojetínské kytary)
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Taneční večer s kapelou KreViCit

Areál sokolské zahrady - 20 hodin
VIC Kojetín - Galerie: 9 - 17 hodin

výstavy Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes (pohlednice a fotografie)
VIC Kojetín - Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

Sokolovna Kojetín - 14 hodin

XIII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila
pro veřejnost otevřen celý den Židovský hřbitov
Restaurace Na hrázi u Tondy - 14 hodin

Jízdy na koních a ponících, živá hudba
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Jízdy zvláštních vlaků s legendární „Zamráčou“

(Marek Berger a DJ Mates)

Stadion Kojetín - 16.30 hodin

Diskotéka Rádia RUBI

SOBOTA 17. SRPNA 2013

Kojetín - Tovačov a zpět

Kopaná - krajský přebor
Kojetín - Medlov

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín - celý den

Kolotoče a pouťové atrakce

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18 hodin
Mše svatá (Předvečer slavnosti)

Hřiště u stadionu Kojetín - 9 hodin

Café Velšská Ambasáda - 19 hodin

Hasičské závody „O Hodový koláč“

Rockový večer s Dale B. Williams
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III. PROGRAM
NEDĚLE 18. SRPNA 2013

pro veřejnost otevřen celý den

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 9 hodin
Mše svatá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Restaurace Na hrázi u Tondy - 14 hodin

Mariánské nešpory

Sportovní areál u Gymnázia Kojetín - celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
VIC Kojetín - Galerie: 9 - 17 hodin

výstavy Hanáci z pohledu Marie
Gardavské kdysi a dnes (pohlednice a fotografie)
VIC Kojetín - Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané

VIC Kojetín - Nádvoří - 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Parkoviště u Hospůdky Košík Kojetín - 9 hodin

Sraz historických vozidel (auta + motocykly)
Masarykovo náměstí - celý den

Hodový jarmark, skákací hrady a skluzavky
Autovláček

Židovský hřbitov

Jízdy na čtyřkolkách

Hlavní program na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin

Průvod Hanáků - Ječmínkova jízda králů
Předání hodového práva
10 - 13 hodin

Vystoupení národopisných souborů

Sluníčko Kojetín, Ječmínek Chropyně, Hlahol Mysločovice,
Kopaničár Starý Hrozenkov, Hanácké sóbor Hruška,
Kosíř Kostelec na Hané, Hanák Troubky,
Kořeňák z Kořence, Hanácká beseda Kojetín
13 - 14 hodin

Dechová hudba Věrovanka
14 - 15.30 hodin

14 hodin

Mažoretky Šarm Kojetín, Lucky While Kojetín
Cordiallo Přerov – skupina scénického šermu
Soutěž v pojídání PUKAČŮ

Dům zahrádkářů Kojetín - 9 - 17 hodin

Stracené ráj (hanácké bigbít / Mezice u Olomouce)

Hry a soutěže pro děti - DDM
Výstava květin - Jiřiny

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Jízdy zvláštních vlaků s legendární „Zamráčou“
Kojetín - Tovačov a zpět

15.30 hodin
17 hodin

KRISTÍNA s kapelou (slovenská zpěvačka)
18 hodin

CheckPoint (rock-crossover / Praha)

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2013 Masarykovo náměstí - 17 hodin
Pondělí 19. srpna 2013

THE AERONAUTS (rock-alternative / Přerov)
Úterý 20. srpna 2013
GUNS´N´ROSES REVIVAL (rock n‘ roll / Uhřičice)
Středa 21. srpna 2013

PĚVECKÝ SOUBOR CANTAS KOJETÍN

(sborový zpěv / Kojetín)
speciální host: JANET ROBIN & BAND (USA)
(virtuózní americká kytaristka a zpěvačka)

Čtvrtek 22. srpna 2013

ŠTRAJCH KAPELA Z KNĚŽPOLA
(lidový štrajch / Kněžpol)
Pátek 23. srpna 2013

MANCUSO (psychedelic-indie rock / Přerov)
DARREN EVE

(alternativ-acoustic folk / GB, Šumperk)
NÁRODNÍ VÝBOR (punk-rock´n roll / Kroměříž)
BREAKING THE CYCLE (rock / Přerov)

III. Shrnutí - Kojetínské hody 2013
V letošním roce se v Kojetíně celý
týden od pátku 16. do pátku 23. srpna hodovalo a slavilo s bohatým

programem. O víkendu 16. - 18. srpna 2013 se tisíce návštěvníků bavily
na tradičních Kojetínských hodech,

po kterých následoval týden hudby
od 19. do 23. srpna 2013 s názvem
Kojetínské hudební léto.

Pátek 16. srpna 2013

mladá talentovaná amatérská fotografka Monika Nováková. Po uvítání
ředitelkou Městského kulturního střediska Hanou Svačinovou následoval
bohatý program, jehož součástí byla
i přehlídka hanáckých krojů, kterou
slovem uvedl František Kraváček.
V průběhu programu přednesl svou
zdravici i starosta Jiří Šírek a Hanácká beseda ukázala svůj um při tančení tradiční „Dódlecké“. Součástí vernisáže byla také nově otevřená expo-

zice muzea s názvem Ztracená tvář
Hané, na kterou pozval zúčastněné
Milan Zahradník. Na závěr popřála
Hana Svačinová Hanácké besedě,
která v letošním roce slaví 85. jubileum, hodně úspěchů, tvůrčího elánu,
radosti z tancování a zpěvu i v nadcházejících letech.
Souběžně s touto akcí upořádaly pracovnice DDM Kojetín dětskou diskotéku se soutěžemi na hřišti za základní školou Svatopluka Čecha.

V pátek začal předhodový večer vernisáží výstavy Hanáci z pohledu
Marie Gardavské kdysi a dnes.
Galerií VIC se nesly tóny hanáckých písní v podání Hanácké muziky
z Troubek. Návštěvníci mohli obdivovat nově pořízené fotografie, na kterých pózovali členové Hanácké besedy podle původních pohlednic Marie
Gardavské. Tyto fotografie nafotila
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III. Shrnutí - Kojetínské hody 2013
V osmnáct hodin ožilo nádvoří VIC
prvním ročníkem hudebního festivalu domácích kapel s názvem
Kojetínska kytara. Záštitu nad tímto
festivalem převzal Zdeněk Jasinský
z kapely Hannibal Lecter a Lukáš Mucha (Fly) z kapely IQ Opice, který vyhrál
i v anketě o nejlepšího interpreta Koje-

tínské kytary. Kromě těchto dvou kapel
se předvedl návštěvníkům i Dale B.
Williams a kapely Fox Territori a Bumbrlíci z pomerančové zahrady. První
ročník se těšil velké návštěvnosti, proto doufáme, že i další ročníky se vydaří
a z této akce se stane krásná hudební
tradice. Živou hudební produkci nabídla

i Hospůdka U Pedyho, kde zahrála
kapela KreViCit písně z repertoáru
kultovních kapel Kreyson, Vitacit a Citron. Komu tato kulturní vyžití nestačila
mohl ještě v předhodový večer navštívit
místní stadion Morava a pobavit se na
diskotéce rádia Rubi s moderátorem
Markem Bergerem a DJ Matesem.

Sobota 17. srpna 2013

„O hodový koláč“. Soutěž byla organizována pro kategorie - přípravka,
mladší žáci do 11 let, starší žáci od
11 do 15 let, 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.
Ve čtrnáct hodin se v sále Sokolovny rozezněly tóny harmonik na XIII.
setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Harmonikáři soutěžili ve třech
kategoriích: chromatická harmonika,

piánová harmonika a heligonka. Na
závěr setkání následovala volná zábava, kdy si ve vestibulu Sokolovny
zahrálo několik harmonikářů společně za všeobecného zpěvu všech návštěvníků.
Sobotní večer završila hodová zábava s Karlem a Olgou Cahovými, kteří
hráli na kurtech Sokolovny až do ranních hodin. Někteří si poseděli v příjemném prostředí cukrárny Velšská
ambasáda, kde jim zahrál a zazpíval
sám majitel Dale B. Williams.

chová hudba Věrovanka zahrála píseň
„Čí só hode“ a průvod se vydal k pódiu na Masarykově náměstí, kde bylo
právo předáno. Starosta Jiří Šírek se
musel před „Koječáky“ obhájit za nedostatek parkovacích míst v Kojetíně
a před Hanáky za to, že s nimi nejel
do Bruselu. Vyplacen „feroló na gatě“
nebyl, vykoupil se totiž „velikó bečkó
piva“. Letos nebyl vyplacený nikdo
z domácích, ale na gatě dostal jeden
z členů národopisného souboru Kosíř z Kostelce na Hané, který sliboval
a potom neplnil.
Poté se představily jednotlivé národopisné soubory, které diváci viděli
v průvodu: Sluníčko DDM Kojetín, Ječmínek z Chropyně, Hanák z Troubek,
Kořeňák z Kořence, Kosíř z Kostelce

na Hané, Kopaničář ze Starého Hrozenkova, Hanácké sóbor z Hrušky, pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic a na
závěr domácí soubor Hanácká beseda
se „Zavádkovou“.
Od třinácti hodin hrála k poslechu
a tanci dechová hudba Věrovanka.

Sobotní hodové dopoledne se neslo,
již tradičně, ve sportovním duchu. Od
devíti hodin mohli fanoušci volejbalu
navštívit areál sokolské zahrady Kojetín, kde se konal Turnaj střední Moravy a Memoriál Michala Staňka.
Turnaje se zúčastnilo devět extraligových družstev mužů. V memoriálu startovalo sedm družstev mužů a juniorů.
U stadionu Morava Kojetín proběhl 11. ročník Hasičských závodů

Neděle 18. srpna 2013
Hodová neděle se nesla v tradičním
duchu. V devět hodin se konala mše
svatá v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Současně vyšel od Sokolovny
krojovaný průvod zakončený Ječmínkovou jízdou králů (letošním
králem byl Honza Krčmař z Kojetína).
Celý průvod se vydal Tyršovou ulicí směrem na Masarykovo náměstí,
které dvakrát obešel. Poté se členové Hanácké besedy seřadili u vchodu
radnice do špalíru a stárek Jiří Minařík
se boucháním na vrata dožadoval starosty hodového práva. Následně starosta Jiří Šírek vyšel ze vrat radnice,
pronesl krátkou zdravici se slibem, že
Hanákům hodové právo propůjčí. De-
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III. Shrnutí - Kojetínské hody 2013
Náměstí v neděli bylo zaplněno stánkaři,
kterých bylo letos opravdu požehnaně.
V parku mohly děti využít různé atrakce
(skákací hrady, skluzavky, trampolíny,
kolotoče). Po Kojetíně jezdil autovláček, který děti i jejich rodiče svezl ulicemi. V areálu Gymnázia Kojetín se děti

mohly vydovádět na kolotočích. Mezi
Kojetínem a Tovačovem jezdily po celý
víkend historické železniční vozy. Letos
to byla souprava vagonů tažena legendární „Zamráčou“. Pro milovníky lidové
písničky vyhrávala od čtrnácté hodiny
na nádvoří VIC cimbálová muzika Du-

bina. U Restaurace Na Hrázi si mohly
děti zajezdit na ponících nebo čtyřkolkách. Návštěvníci kojetínských hodů
mohli také navštívit nedaleký židovský
hřbitov. Kojetínští zahrádkáři uspořádali
výstavu jiřin v Domě zahrádkářů, která
byla přístupna veřejnosti.

V odpoledním programu návštěvníci
zhlédli vystoupení mažoretek Šarm
z Kojetína, taneční country skupinu
Lucky While působící pod MěKS Kojetín a skupinu historického šermu
Cordiallo z Přerova.
Letošním zpestřením byla soutěž
v pojídání „pukačů“. Pukače se jedly
na čas. Vyhrával ten, kdo měl první
prázdný talíř. Mužům bylo naservírováno deset pukačů, ženám pět.
Další letošní novinkou bylo setkání
veteránů, které zorganizoval Karel
Kočička. Veteráni stáli od ranních

hodin na parkovišti před Gymnáziem
Kojetín a v dopoledních hodinách
projeli Masarykovým náměstím.
Náměstí dostala do varu bigbítová skupina Stracené ráj z Mezic
u Olomouce, která je známá svými
texty v hanáčtině. Po nich se dostala na řadu zpěvačka Kristína s kapelou, hvězda a okrasa letošních
hodů. Přes tisíc návštěvníků sledovalo vystoupení této mladé zpěvačky
a nadšeně zpívalo její hity. Po koncertu uspořádala Kristína autogramiádu na radnici.

Nedělní hodové slavnosti zakončila
kapela CheckPoint z Prahy.

IV. Shrnutí - Kojetínské hUDEBNÍ LÉTO 2013
Na Kojetínské hody 2013 navázalo
plynule Kojetínské hudební léto.
V pondělí 19. srpna si přišli na své
hlavně mladí posluchači, kteří nadšeně povzbuzovali alternativní bluesrockové duo The Aeronauts z Přerova. Úterý 20. srpna bylo ve znamení
rock n‘ rollu z Uhřičic. Ten mistrně
prezentovala kapela Guns´n´Roses
Revival. Vrchol Kojetínského hudebního léta přišel ve středu 21. srpna, kdy
náměstí bylo zaplněno diváky téměř
jako při vystoupení zpěvačky Kristíny.
Důvodem této návštěvnosti byl kojetínsky pěvecký sbor Cantas. Třešničkou na dortu byl speciální host Janet

Robin a Band z USA. Zpěvačka Janet
předvedla virtuozní hru na kytaru. Ve
čtvrtek 22. srpna zavítala do Kojetína
Štrajchkapela z Kněžpola od Uherského
Hradiště. Repertoár štrajchu se skládal
z písní, které se hrály na vesnických
zábavách zhruba před sto lety. Konec
hudebního léta v pátek 23. srpna se
nesl v tvrdších rytmech. Vystoupila kapela Mancuso z Přerova prezentující
psychedelic-indie rock, své umění na
kytaru předvedl famózní instrumentalista a zpěvák Daren Eve pocházející
z anglického Hastingsu, momentálně žijící v Šumperku, kroměřížská
kapela Národní výbor, která zahrála

posluchačům svižný punk-rock´n´roll
s českými texty a nadějná přerovská
skupina Breaking The Cycle s úžasným
tahem na branku.
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V. 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. Diskotéka byla
zveřejněna na sociální internetové síti
a potvrzení účasti přineslo návštěvníkům slevu na vstupném.
Několik hasičských družstev z širého
okolí bojovalo „O hodový koláč“ v soutěži hasičů, které přišlo povzbudit na
dvěstovky diváků.
Turnaje Střední Moravy v odbíjené

se celkově zúčastnilo šestnáct oddílů
z celé České republiky a Moravy. Turnaj těšil návštěvnosti volejbalových fanoušků.
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 pět stovek účastníků.
Na doprovodném setkání harmonikářů se do Kojetína sjelo přes třicet harmonikářů z celé České republiky, 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.
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
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.

VII. propagace
Propagace Kojetínských hodů 2013
a Kojetínského hudebního léta 2013
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 na-

šeho 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

398.200,00 CELKOVÉ VÝNOSY

398.200,00

8.100,00 Tržby za pronájem

5.700,00

49.600,00 Finanční dary + reklama
260.000,00 Dotace Ol. kraj
80.500,00 Rozpočet MěKS

160.500,00
80.000,00
152.000,00

IX. závěr
Kojetínské hody 2013 a Kojetínské hudební léto 2013 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 přilákaly do Kojetína návštěvníky ze všech koutů Moravy, Čech,
Slovenska i Polska.
Kojetínské hody a Kojetínské hudební léto 2013 se vydařily, snad ne-

jen 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 2013
Evropský týden mobility Evropský týden mobility (ETM) je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající
automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme
vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům
a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci. Od roku 2009 se do této celorepublikové akce
úspěšně zapojuje i město Kojetín. Přispěl k tomu i fakt, že naše město
v české soutěži o „Nejlepší český ETM“ v roce 2009 vyhrálo první místo.
V letošním roce ETM probíhalo ve dnech od 12. do 27. září 2013 a program
nabízel především sportovní, ale i kulturní vyžití jak pro dospělé, tak i děti.
Na přípravě i realizaci se podílelo Město Kojetín a příspěvkové organizace
města - MěKS, DDM, CSS Kojetín za spolupráce Městské policie Kojetín
a sportovních oddílů.
Čtvrtek 12. září 2013 - Kolečkiáda aneb S větrem o závod (DDM Kojetín)
V rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Městem Kojetín a Městským
kulturním střediskem Kojetín byla uskutečněna pro děti v prostranství u hřiště
Gymnázia Kojetín Kolečkiáda aneb S větrem o závod. Děti soutěžily v pěti různých kategoriích. Na různých trasách se prostřídaly od nejmenších po nejstarší,
a to na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách i longboardech. Každý závodník se svým startovním číslem ukázal soutěžního ducha a bojovnost, i když mohli
vyhrát pouze ti nejlepší. Ti samozřejmě byli odměněni medailemi a dobrotami na
doplnění energie vydané při závodech.
- 100 účastníků
Sobota 14. září 2013 - Sjíždění řeky Moravy (MěKS Kojetín)
Z důvodu nepříznivého počasí byla tato akce zrušena.
Pondělí 16. září a 23. září 2013, středa 18. září a 25. září 2013
- Dny cvičení (MěKS Kojetín)
V rámci ETM si mohli všichni, kteří holdují modernímu sportu - Zumbě, protáhnout svá těla v sále Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně pod vedením
Gabriely Matouškové. Důkladně zacvičit si také mohli na bosu s Radkou Michálkovou.
- 60 účastníků
Úterý 17. září a 24. září 2012 - Den cvičení - Je to na nás! (MěKS Kojetín)
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, jogíny vystřídali účastníci kondičního cvičení s Janou Zdráhalovou.
V sále Vzdělávacího a informačního centra si ženy zasportovaly pod vedením
Moniky Parákové na zdravotním cvičení metodou pilátes.
								
- 60 účastníků
Čtvrtek 19. září 2013 - Výlet do Prostějova - Lidová hvězdárna
(CSS Kojetín)
Výlet do Prostějova, do Lidové hvězdárny, zprostředkovalo svých klientům v rámci ETM Centrum sociálních služeb.
- 40 účastníků
Pátek 20. září 2013 - 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.
Pátek 20. září 2013 - Seminář Line dance s Lucky While (MěKS Kojetín)
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.
- 20 účastníků
Sobota 21. září 2013 - XIII. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
„O pohár majitele pohřebního ústavu“ (TJ Sokol Kojetín, oddíl volejbalu)
Turnaj uspořádal volejbalový oddíl TJ Sokol Kojetín ve spolupráci se Zdeňkem
Bartákem již potřinácté. Tohoto turnaje se účastní smíšená družstva z řad široké
veřejnosti nejen z Kojetína, ale také z Přerova či Brna. Na letošním ročníku hrálo
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Evropský týden mobility 2013
šest smíšených družstev. Po krásných bojovných utkáních vzešlo toto pořadí
- 1. Aquabely (Brno), 2. Kosťa ředitel cirkusu v exilu (Přerov), 3. Banáni (Přerov),
4. Gute Smake (Kojetín), 5. Hospůdka U Pedyho, 6. Kantoři z Míru.
								
- 150 účastníků
Sobota 21. září 2013 - „Se starosty měst a obcí na kolech trasou plánované
Arcibiskupské cyklotrasy“ (MěKS Kojetín, Město Kojetín)
Stěžejní akce s názvem „Se starosty měst a obcí na kolech trasou plánované Arcibiskupské cyklotrasy“ se konala v sobotu 21. září 2013. Na náměstí
v Kojetíně se úderem desáté hodiny začali sjíždět, kromě domácích, i účastníci
z Kroměříže a Uhřičic. Po uvítací řeči starosty Kojetína, Jiřího Šírka, se cyklisté
rozjeli směrem k restauraci Na Hrázi, kde se mohli posilnit před náročnou cestou.
Poté se asi šedesát jezdců vydalo Špalírem k Uhřičicím. Příjemným zpestřením
první části cesty byla zastávka u uhřičického Sifonu. V době vyjížďky probíhala
srážka hladiny mlýnského náhonu, a tak se mohli zájemci podívat do útrob tohoto
ojedinělého vodního díla. Další odpočinková zastávka se uskutečnila v Lobodicích v Hospůdce U Orlů, kde v průběhu občerstvení, výletníci viděli i názornou
ukázku s melounem, který měl při nárazu o zem demonstrovat, jak důležitá je
pro cyklisty helma. Tuto poučnou přednášku si připravili strážníci Městské policie
z Kojetína, kteří doprovázeli účastníky celou cestu a dohlíželi na bezpečnost
všech cyklistů. V Lobodicích se k početné skupince z Kojetína přidali čtyři účastníci z Tovačova, kteří jim jeli v ústrety. Do cíle už zbýval jenom kousek a počasí
naštěstí přálo. V Tovačově všechny přivítala Květa Zajícová, kastelánka místního
zámku, jenž zprostředkovala zázemí s ohništěm v areálu Tovačovského zámku
a bezplatnou návštěvu „spanilé věže“. Starosta města Kojetína poděkoval všem
cyklistům a spolu s místostarostkou Ilonou Kapounovou rozdal všem odznak
a perníky s logem ETM, které vyrobily pracovnice DDM Kojetín. Poté následovala volná zábava při harmonice, zpěvu a občerstvení v podobě klobásy, kterou
si přítomní sami opekli na připraveném táboráku. Věříme, že účastníci této akce
prožili nevšední sobotní dopoledne i kousek odpoledne a dočkají se co nejdříve
plánované arcibiskupské cyklostezky.
- 60 účastníků
Sobota 21. září 2013 - Diskotéka Air Night (Bowling City Dušan Meduna)
Sobotní večer se nesl v hudebním a tanečním duchu. Stovka návštěvníků se bavila do ranních hodin na diskotéce Air Night v prostorách Bowling City Kojetín.
							
- 150 účastníků
Úterý 24. září 2013 - Výlet do Holešova - návštěva barokního zámku a kovářského muzea (CSS Kojetín)
V rámci Evropského týdne mobility navštívili senioři z Centra sociálních služeb
město Holešov, které se pyšní barokním zámkem a kovářským muzeem. Poutavé
vyprávění kastelána o architektuře jednotlivých salonků a posledních majitelích
zámku zaujala všechny přítomné. Obdivuhodná byla sbírka malířského umění
starých mistrů. Po prohlídce malého muzea kovářství odjížděli domů plni zážitků
z celého příjemně stráveného odpoledne.
- 40 účastníků
Středa 25. září 2013 - Grilování s písničkou (CSS Kojetín)
Senioři z Centra sociálních služeb prožili příjemné slunné podzimní odpoledne
v altánku na DPS 6. května. Veronika Morongová přijela se svou kytarou, pan
Dobrovský ochotně ugriloval něco dobrého k snědku a zaměstnankyně CSS Kojetín se postaraly o potřebný servis. To vše přispělo k dobré náladě a příjemně
strávenému zářijovému odpoledni.
- 40 účastníků
Pátek 27. září 2013 - Dračí mistrovství kojetínských škol (DDM Kojetín)
Původní termín dračího klání pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia v Kojetíně musel být z důvodu nepřízně počasí
přesunut o týden později a tak se na řece Moravě závodilo až na konci měsíce.
Bojovalo se na trati 200 m, kde ve dvou jízdách o postupu do finále rozhodovaly oba časy. Závody zpestřily i doplňkové disciplíny. Po vložených disciplínách
byly vyvrcholením celých závodů finálové jízdy, které rozhodly o celkovém pořadí
v závodech dračích lodí. Vždy musí být vítěz i poražený a vítězové tohoto dne
byly týmy z Gymnázia Kojetín. Za mladší žáky Prima borci a za žáky starší Mirova
lízátka.
- 200 účastníků
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Divadelní předplatné - Neseďte doma - pojďte do divadla!
Městské kulturní středisko Kojetín připravilo v roce 2013 dva
cykly divadelního předplatného zimní (dvě divadelní představení)
a divadelní předplatné 2013 (čtyři divadelní představení), které
neslo název „Divadelní předplat-

né aneb Neseďte doma - pojďte
do divadla“.
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.

25. dubna 2013
Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se divákům představilo Divadlo Dostavník Přerov
s hudební komedií Terryho Pratchetta „Maškaráda“ s hudbou a písněmi domácího autora Zdeňka Hilberta. Satirická hudební komedie byla jevištní adaptací
humoristického fantasy románu T. Pratchetta, inspirovaného slavným muzikálem
Fantom Opery, ve které nadsázka, ironie a svérázný humor vytvářel odvážnou
pohádku nejen pro dospělé. Vypravili jsme se s čarodějkami Zeměplochy, Bábi
Zlopočasnou a Stařenkou Oggovou, do Ank-morkporkské Opery, kde pobíhal šílený Duch s bílou maskou a nechával za sebou jednu mrtvolu za druhou.
					
- 70 návštěvníků
17. května 2013
V pátek 17. května 2013 se po několika letech na kojetínská prkna vrátilo Ořechovské divadlo. Tento vskutku kvalitní a vyzrálý divadelní soubor zahrál hudební komedii autora a režiséra Vlastimila Pešky „Rychlé šípy z Oltecu aneb
Opereta třetího věku“. Ořechovskému divadlu táhne už na sto deset let. Jeho
„Strakonický dudák“ fascinoval před několika lety v Hronově i ruského mága
z Uralu. Proč „Rychlé šípy z Oltecu“? Všechno na pravou míru uvedl autor, režisér, hudebník, scénograf, kostymér a principál Divadla Radost Vlastimil Peška.
Jednoho dne potkal totiž na Oltecu Šnelfusku (Rychlonožku) a s potěšením zjistil, že chrabří a poctiví hoši ještě všichni žijí, i když Mirek Dušín se zrovna „válí
v betli u Anči“ (v nemocnici u sv. Anny). A ke všemu ještě v grupáči s Artrózou.
A bylo to šťastné vnuknutí přivést Rychlé šípy i jako důchodce na jeviště...
								
- 80 návštěvníků
18. září 2013
O tom jaké problémy čekají otce, který má tři dcery na vdávání, se mohli diváci
dozvědět ve středu 18. září 2013, kdy sehráli ochotníci z Václavova hru Jaroslava Vostrého s názvem „Tři v tom“. Komedie dell’arte autora Jaroslava
Vostrého se nesla v duchu střeštěných zápletek a humorných situací, které se
točily okolo tří těhotných dcer otce Ubalda a jejich nápadníků. Výkony herců, jak
zkušených, tak i mladých, byly vyrovnané, komedie byla propletena improvizací
a gagy, které jsou typické pro tento žánr a ochotníci z Václavova se s nimi poprali
dle svých možností. Nakonec vše dobře dopadlo a dcery, ač byly „v tom“, dostaly
své nápadníky.
- 60 návštěvníků
16. října 2013
V rámci divadelního předplatného zahrál Divadelní spolek Kroměříž představení s názvem Vymítání ďábla. Už název napovídá, že se jednalo o drama. Příjezd
dívky Sheron (Šárka Bukovská), která se vrací po dlouhé době domů, aby se
vyrovnala se svou minulostí, znamenal pro mnohé rozruch. Okolí Sheron nepřijímá takovou jaká je a snaha po smíru a odpuštění skončí fiaskem. Pokrytectví
a fanatismus, jenž byl všudypřítomný ji uvrhl do situace, která vyvrcholí její smrtí.
Výkony herců byly od začátku představení takřka profesionální. Typy postav byly
vykresleny do sebemenších detailů. K dotvoření celé atmosféry děje přispěly
i rekvizity, jenž byly tvořeny z různých geometrických tvarů, které herci při každé
změně scény bravurně přetvářeli. Na hře byl znát i rukopis zkušeného režiséra
Ladislava „Láry“ Koláře, který s kroměřížským spolkem už léta pracuje.
- 60 návštěvníků
20. listopadu 2013
Brýle Eltona Johna jsou nejúspěšnější hrou mladého britského dramatika a režiséra Davida Farra. Crazy komedii, ve které hrají velkou roli skutečné reálie
z historie watfordského fotbalového klubu, zahrálo pardubické Divadlo Exil.
Černý humor a nadsázka Davida Farra diváky rafinovaně nutila k smíchu tam,
kde byly věci spíš k pláči. Komedie se odehrávala v jediném dni a jeho hodiny
autor přeplnil k prasknutí komickými a absurdními náhodami jako z toho nejhoršího snu a spojil v ní dva typicky ostrovní fenomény, a to fotbal a rock. S bláznivou groteskou se mladý herecký ansámbl vypořádal důstojně. Bláznivé situace
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gradovaly, herci se snažili navodit dojem, že fotbal a rocková hudba zaujímají
veškerý duševní obzor jednajících postav. Lze říct, že inscenace byla příjemným
osvěžením večera a pokud divák přistoupil na její princip, umožnila mu vydechnout si po celodenní dřině stejně tak, jako by si odpočinul na fotbale nebo na
rockovém koncertě.
- 60 návštěvníků
18. prosince 2013
Ve středu 18. prosince 2013 měli kojetínští diváci poslední možnost zhlédnout divadelní představení Modré z nebe v podání domácího souboru Hanácká scéna
MěKS Kojetín. Hanácká scéna tímto poděkovala především všem věrným divákům za to, že jí zachovali, až do dnešních dnů svoji přízeň. - 100 návštěvníků

Setkání pěveckých souborů „S písničkou se mládne“
Pěvecký soubor Cantas Kojetín se opět po roce zhostil pořadatele a zároveň
účastníka setkání pěveckých souborů a sborů, jež v Kojetíně nese název
„S písničkou se mládne“. Letošní čtvrtý ročník, který proběhl v sobotu 9.
listopadu 2013, se mohl pyšnit vysokou účastí pěveckých těles - přehlídky se zúčastnilo celkem dvanáct sborů z moravských měst a obcí. Každý
soubor, který uvedl moderátor Čestmír Novotný, se po svém představil ve
vlastním dvacetiminutovém bloku - zpívaly se písně lidové, muzikálové, spirituálové, traditionálové, jazzové, popové, rockové, veselé, vážné i smutné,
převážně „a capella“, ale i za doprovodu klavíru či kytary, zazněla čeština,
hanáčtina, slovenština, angličtina, ruština, němčina, ale latina, vystupovalo
se v divadelních kostýmech, sborových tričkách, svátečních šatech, ale
i v krojích, jeviště střídal jeden sbor za druhým, ať už smíšený, ženský,
mužský, ale i dětský. A které soubory se v Kojetíně představily?
ZeSrandy Kroměříž - Komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, bylo
založeno na Gymnáziu Kroměříž v září 2005 nebo 2006. 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.
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. Jeho posledním velkým úspěchem bylo zlaté pásmo na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů v Ostravě. Letos v červnu
natočil CD „Zpívej s námi dál“, které je jeho v pořadí už třetím diskem.
Pěvecký sbor Myšky Kroměříž - dětský pěvecký sbor působí na Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC Kroměříž a je přípravným sborem pro sbor Myši
a myšáci. Přípravný sbor začal svou činnost v září roku 2011.
Týnečáci Velký Týnec - Soubor byl před 25-ti lety založen Ladislavem Čecháčkem a jeho manželkou, kteří od začátku formovali a kultivovali členskou základnu. Činnost souboru je postavená na zvykoslovných námětech jako je: hanácká
svatba v čuhácký dědině, dožátá a doobíraná, kácení máje, vodění medvěda,
pochovávání basy, vánoční zvyklosti a písničky, čuhácké tance a písničky. Představila se pěvecká část pod vedením Jana Malíčka.
Carmen Zábřeh na Moravě - smíšený pěvecký sbor byl založen v roce 1993 při
kostele sv. Antonína Paduánského v Třeštině. Postupně se rozrostl na současných 35 pěvců a působí jako občanské sdružení se sídlem v Úsově především na
Zábřežsku. Sbor pod vedením sbormistrů Jiřího Nováka a manželů Ozorovských
studuje a provádí latinské, byzantské, české, německé, italské a anglické mešní
a duchovní skladby různých období a cappella i s nástrojovým doprovodem, spirituály, židovské písně, transkripce popmusic a úpravy písní lidových.
Ženský pěvecký sbor Otrokovice - pěvecký sbor vznikl v Otrokovicích v roce
1967 z původního smíšeného sboru. Od začátku letošního roku je dirigentem
sboru Marek Obdržálek. Sbor je čistě amatérským sborem, který účinkoval nejen
doma, ale i v zahraničí. Repertoár sboru tvoří klasické i církevní sbory, ale i písně
lidové a populární. Trvalé zázemí má sbor v budově Městského úřadu v Otrokovicích a město Otrokovice podporuje činnost sboru i finančně.
Štabarc Tečovice a ženy z Tečovic - mužský i ženský sbor jsou součástí Tečovského folklorního sdružení, které bylo založeno na obnovu folkorních tradic
v obci Tečovice. Mužský sbor vznikl před čtyřmi lety a je složen z příznivců folkloru a milovníků vína. Ženy spolu zpívají druhým rokem.
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Rosénka z Rožnova pod Radhoštěm - sbor byl založen při Klubu seniorů
v Rožnově p. R. v dubnu roku 2010. Současný počet členů se ustálil na čísle
třicet. Sbor vystupuje při různých příležitostech - koncerty, vernisáže výstav. Soubor vystupuje občas i s cimbálovou muzikou nebo se souborem Valášek a bývá
tak nedílnou součástí různých slavností v Rožnově a okolí.
Moravan Kroměříž - V roce 1862 se z německy orientovaného čtenářského
sdružení Casino v Kroměříži odtrhla část členů, kteří utvořili vlastní český čtenářský spolek, který dostal později jméno Občanská beseda. Později se ve spolku
založila pěvecko-hudební sekce, který se pozdější proměnil ve spolek Moravan.
Jeho minulost je spojena s významnými jmény jako byl Antonín Dvořák či Leoš
Janáček.
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 několik koncertů v Kojetíně a blízkém i dalekém
okolí. V květnu 2013 nazpívaly, natočily a vydaly v pořadí čtvrté CD s názvem
„Dál za vozem...“ Sbormistryní, vedoucí a hnacím motorem pěveckého souboru
je Zuzana Zifčáková, která zároveň soubor doprovází hrou na klávesy. Dirigentskou taktovku drží Renata Vozková z Kroměříže.
Samotný závěr pěveckého setkání vyplnila společná píseň „V temné džungli /
Lion Sleeps Tonight“, kterou si premiérově, bez nácviku a společně zazpívaly
všechny zúčastněné soubory. Po oficiální části následovalo posezení a volná
zábava. Městské kulturní středisko Kojetín a pěvecký soubor Cantas děkují všem
zainteresovaným za nádherně prožité zpěvankové odpoledne, podvečer, večer
i noc čtvrtého pěveckého setkání. Opět jsme v Kojetíně dokázali, že se s písničkou opravdu mládne!
- 400 účastníků

3. Klubová činnost
V roce 2013 došlo k ukončení klubové činnosti v suterénních prostorách (pekle) Sokolovny Kojetín z důvodu otevření
rockové pivnice Kristýnka, která plně nahradila klubové večery pro mládež organizováním koncertní i poslechové hudby.

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.
Členové se schází každý první pátek v měsíci v klubovně v 1. patře Sokolovny.
Z činnosti roku 2013:
22. ledna 2013 - Zimní setkání členů tvůrčí skupiny Signál 64
8. listopadu 2013 - Podzimním setkání členů tvůrčí skupiny Signál 64

Divadelní soubor Hanácká scéna
V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín. Pro letošní divadelní sezónu si Hanácká scéna zvolila
komedii současného českého autora, kroměřížského rodáka, Antonína Procházky s
názvem „Ještě jednou, profesore“, kterou úspěšně a s kladným diváckým ohlasem
uvedla na prkna, která znamenají svět, v pátek 12. dubna 2013. Rok 2013 tedy přináší
v pořadí patnáctou hru nastudovanou kojetínským souborem a také mnoho novinek. Nová hra, nový režisér, dva noví herci, tři hostující herci, nová scéna, nové
rekvizity a nové zážitky. To vše dali kojetínští ochotníci dohromady během pěti
měsíců zkoušek.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2013: Marie Němečková
- vedoucí souboru, Lenka Šípková, Lucie Němečková, Michal a Jakub Maťovi,
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Jana Nováková j. h., Jiří Kašík - režie, Naďa Šoborová, Jan Raclavský, Marcela
Válková, Helena Tabarová, Miroslav Konečný (R.I.P.), Radek Baštinec j. h., Radek Svoboda j. h., Pavlína Rösslerová, Kateřina Hudečková j. h., Michael Chochel, Jiří Kalmus j. h., Alexandr Michajlovič j. h... Pravidelné zkoušky souboru
probíhají každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Divadelní představení Modré z nebe v roce 2013:
25. ledna 2013 - Bezměrov
26. ledna 2013 - Morkovice
8. února 2013 - Horní Heřmanice
12. února 2013 - Hulín
15. února 2013 - Postoupky (zrušeno)
16. března 2013 - Kojetín (přehlídka)
23. března 2013 - Zelená Hora

15. června 2013 - Šternberk
14. září 2013 - Hradec Králové
18. října 2013 - Ivanovice na Hané
1. listopadu 2013 - Uničov
22. listopadu 2013 - Fulnek
13. prosince - Němčice
18. prosince - Kojetín (derniéra)

Divadelní představení Ještě jednou, profesore v roce 2013:
12. dubna 2013 - Kojetín
14. května 2013 - Bezměrov
2. června 2013 - Zdounky
7. června 2013 - Kojetín

20. června 2013 - Chropyně
8. listopadu 2013 - Horní Heřmanice
16. listopadu 2013 - Václavov (přehlídka)

Národopisný soubor Hanácká beseda

Po více jak sto let Hanácká beseda udržuje v Kojetíně a okolí hanácké tradice,
zejména pořádáním tradičního Hanáckého bálu, spolupořádáním Kojetínských
hodů (krojovaný průvod, Ječmínkova jízda králů, předání hodového práva a přehlídka národopisných souborů), stavění a kácení májů a 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.
Vystoupení Hanácké besedy v roce 2013:
9. února 2013 - Vodění medvěda - Kojetín
16. února 2013 - Hanácké bál - Kojetín
5. - 9. května 2013 - Vystoupení - Brusel
22. května 2013 - Stavění mája - Kojetín
31. května 2013 - Kácení mája - Kojetín
9. června 2013 - Focení na výstavu - Rymice
15. června 2013 - Vystoupení - Kořenec
18. srpna 2013 - Kojetínské hody
2. listopadu 2013 - Podzimní setkání k 85. výročí - Kojetín
27. prosince 2013 - Setkání ve sklípku - Kroměříž
5. - 9. května 2013 - Hanácká beseda Kojetín v Bruselu
Ve dnech 5. - 9. května 1213 byla Hanácká beseda Kojetín pozvaná europoslankyní Olgou Sehnalovou na návštěvu do Bruselu. Pro Hanáky připravila bohatý
turistický program, který se skládal z návštěvy belgických měst Gent, Brugy a samozřejmě Bruselu. Tam navštívili mimo známého čurajícího chlapečka řadu historických památek a poslední den svého pobytu i Atomium s areálem Minievropy,
kde viděli zmenšeniny významných budov z celé Evropy. Všechny tyto výlety byly
protkány zajímavým výkladem Petra Hambálka z cestovní kanceláře. Nicméně
hlavním důvodem návštěvy Hanácké besedy v Bruselu byla ukázka tradičního
folklóru Hané. Ten se podařilo důstojně prezentovat večer v úterý 7. května 2013
přímo v centru Belgie, v secesních prostorách knihovny Solvay, kde se odehrál
pravý tradiční Hanácké bál. Návštěvníci bálu viděli na vlastní oči jak probíhala

strana 22

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2013

Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
kdysi dávno svatba na Hané a nadšeně tleskali při předvádění Moravské besedy,
kterou si zatančila i hostitelka Olga Sehnalová. V závěru vystoupení vtáhli naši
Hanáci do kola všechny přihlížející na tanec Dódlecká, který si zatančili s chutí i nekrojovaní. Účast na bále byla bez nadsázky mezinárodní, mohli jste zde
potkat mimo jiné Italy, Španěly, ale také Čechy a Slováky žijící v Bruselu. Ti si
vychutnávali kromě folklóru Hané i moravské speciality dovezené pro tento účel.
O další zábavu se postarala Tróbecká muzika pod vedením Evy Vojtkové, která
Hanáky z Kojetína doprovázela při vystoupení a poté bavila návštěvníky po celý
zbytek večera. V Bruselu budou na Hanáckou besedu s Troubeckou kapelou jistě
dlouho vzpomínat a při zmínce o Moravě si vybaví mimo dobrého jídla, vína, slivovice i krásný hanácký kroj, bohaté tradice, veselost a zpěvnost Hanáků právě
z našeho Kojetína.

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, Tereza Vykydalová, Kateřina Zaoralová, Jana Piskovská, Klára Ligurská, Zuzana Ligurská, Bronislava Belánová,
Barbora Kalousová, Jana Skřipcová, Pavla Orálková, Petr Davidík, Jan Davidík,
Pavel Piskovský, Antonín Kalous, Jaroslav Vybíral, Stanislav Mohapl.
Pravidelné zkoušky skupiny probíhají každý pátek od 17 hodin v sále sokolovny nebo VIC.
Vystoupení Lucky While v roce 2013:
2. února 2013 - Country bál - Uherské Hradiště
23. února 2013 - Country bál - Kojetín
21. května 2013 - Setkání seniorů CSS - Kojetín
18. srpna 2013 - Kojetínké hody
21. prosince 2013 - Skautský country bál - Doloplazy 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 Renáta Vozková z Kroměříže.
Členové souboru: Zuzana Zifčáková - vedoucí, Renáta Vozková, Jana Bártková, Staňka Císařová, Ivanka Drapová, Hana Dvouletá, Veronika Gambová, Jana
Hebnarová, Šárka Indráková, Hana Jarmerová, Andrea Kopečná, Jitka Poláková, Klára Ligurská, Hana Svačinová, Šárka Šobáňová, Helena Tabarová, Jitka
Tvrdoňová, Magda Volková, Jitka Vyskotová, Ivana Zdráhalová, Jolana Zubíková, Vendula Chvatíková, Klára Štecová, Iva Weisnerová, Emílie Vránová, Jana
Večeřová, Ivana Krčmařová, Emilie Vránová, Milena Ondrušková, Ivana Zdráhalová, Martina Nováková, Blanka Laboňová.
Pravidelné zkoušky probíhají každou středu od 18.30 hodin v klubovně
VIC.
Koncerty a akce pěveckého souboru Cantas v roce 2013:
13. března 2013 - Zahájení Divadelního Kojetína 2013
27. dubna 2013 - Koncert - Zdounky
11. května 2013 - Nahrávání CD - Kojetín
22. května 2013 - Stavění mája - Kojetín
29. května 2013 - Jarní koncert s křtem CD „Dál za vozem...“ - Kojetín
22. června 2013 - Koncert - Křenovice
21. srpna 2013 - Kojetínské hudební léto s americkou zpěvačkou Janet Robin
9. listopadu 2013 - Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“ - Kojetín
1. prosince 2013 - Koncert navernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
13. prosince 2013 - Vánoční koncert „To k Vánocům patří zpěvy...“ - Kojetín
18. prosince 2013 - Koncerty - Barborka Kroměříž, DZP Zborovice
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5. Kurzovní činnost
JÓGA

Cvičení na Bosu

CVIČENÍ PILÁTES

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

Štíhlá a fit - cvičení vedla Radka
Michálková z Kojetína.
Cvičilo se každ pondělí a čtvrtek od
18.30 do 19.30 hodin v sále VIC na
Masarykově náměstí.
Účast - 50 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 S JANOU

TANEČNÍ KURZ

Cvičení Zumba - vedla Gabriela
Matoušková z Kojetína.
Cvičilo se každé pondělí od 19.00
do 20.00 hodin a každou středu od
19.00 do 20.00 hodin v sále VIC na
Masarykově náměstí.
Účast - 60 cvičenců

Cvičení vedla Jana Zdráhalová z Kojetína.
Cvičilo se každé úterý a čtvrtek od
19.00 do 20.00 hodin v malém sále
- 1. patro Sokolovny Kojetín
Účast - 30 cvičenců

Kurz tanečních nejen pro studenty
místního gymnázia - vyučoval mistr
Igor Henzély z Kroměříže každý
čtvrtek od 17.00 do 19.30 hodin v sále
Sokolovny.
Celkem 10 lekcí + prodloužená
tanečních + závěrečná kolona.
Účast - 60 studentů

Leden - prosinec 2013

Leden - prosinec 2013

Leden - prosinec 2013

Leden - prosinec 2013

Leden - prosinec 2013

19. září - 6. prosince 2013

JAZYKOVÉ KURZY
Leden - červen 2013
Angličtina I.
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Zuzana Kebzová.
Kurz probíhal každé pondělí od 17.15
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 10 účastníků

Září - prosinec 2013
Angličtina - začátečníci
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Zuzana Kebzová.
Kurz probíhal každý čtvrtek od 17.30
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 10 účastníků

Angličtina II.
- vyučoval Jay Davis, anglický rodák,
z Gymnázia Kojetín.
Kurz probíhal každý úterý od 17.30
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 10 účastníků

Angličtina I.
- vyučovala profesorka z Gymnázia
Kojetín Zuzana Kebzová.
Kurz probíhal každé pondělí od 17.15
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 10 účastníků

Angličtina II.
- vyučoval Jay Davis, anglický rodák,
z Gymnázia Kojetín.
Kurz probíhal každý úterý od 17.30
hodin v budově Gymnázia Kojetín.
Účast - 10 účastníků

6. Činnost Vzdělávacího a informačního centra
Vzdělávací a informační centrum je
řádným členem Asociace turistických a informačních center v kategorii „C“.
V průběhu roku 2013 pracovnice na VIC
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, festivalech, podávala informace o ubytování, stravování, informace o historii
a památkách města, o památkách
a přírodních zajímavostech okresu.
VIC nabízelo 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
2013 dány do prodeje nové prodejní
materiály.
Pracovnice VIC také zajišťovaly pronájmy nebytových prostor VIC.
Na VIC jsou dostupné i služby - kopírování, faxování, skenování, přepis textu
a uveřejňování inzerátů, internetové
pracoviště pro veřejnost, průvodcovské služby, wifi v celé budově VIC.
Na VIC je také sběrnu plakátů, tyto
se vylepují v úterý a čtvrtek na devět sloupů ve městě Kojetíně
a deset cedulí MěKS.

- Nově propagační materiály Kojetína v roce 2013:
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2013
(podklady nejsou stoprocentní, monitoruje se čárkovým způsobem)

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

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 vizitka
- prohlídka města
- 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

2012
234
2776
174
0
65
39
0
17
26
22
186
52
80
265
36
12
8
0
27
37
39
0
10
56
1430
44
96
55
1808
150
201
271
400
5912

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 vizitka
- prohlídka města
- publikace 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 muzea
Kopírování
Celkem návštěvníků

2013
280
3.335
314
0
72
48
0
26
38
36
216
63
98
248
86
46
160
0
33
46
15
0
15
82
1450
58
120
65
2.580
150
280
500
260
7385

7. Výstavnictví
18. ledna - 1. března 2013
Výstava fotografií skupiny SNAFO 2008 „Fantastický svět okolo nás“
Návštěvnost: 140 návštěvníků
6. března - 5. dubna 2013
Prodejní výstava fotografií Hany Skalkové „Estado de Anímo“ a Terezy
Coufalíkové „All around me“
Návštěvnost: 80 návštěvníků
15. dubna - 10. května 2013
Výstava výtvarných a rukodělných prací dětí, mládeže a dospělých zájmových kroužků Domu dětí a mládeže Kojetín „Volnočasové aktivity ve výrobcích“
Návštěvnost: 180 návštěvníků
20. května - 26. července 2013
Výstava tématických historických pohlednic ze soukromé sbírky Františka
Riegla z Kojetína
Návštěvnost: 200 návštěvníků
16. srpna - 4. října 2013
Výstava „Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes“
Návštěvnost: 1000 návštěvníků
14. října - 22. listopadu 2013
Výstava ze soukromé sbírky Františka Riegla z Kojetína „Českoslovneská
republika 1935 - 1945“
Návštěvnost: 500 návštěvníků
1. prosince - 22. prosince 2013
Výstava Betlémy na památku zakladatelky Marie Kalovské z Kojetína
						
Návštěvnost: 480 návštěvníků
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8. Muzeum Kojetínska
V roce 2013 proběhl generální úklid
všech místností v budově v Husově ulici, kde je umístěn depozitář kojetínského muzea. Byly oprášeny
a ošetřeny muzejní sbírky.
V roce 2013 došlo ke zrušení výstavy „Židovský koutek, z důvodu navrácení zapůjčených židovských sbírek
z přerovského muzea.
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 i zapsání nových přísrůstků muzejních sbírek.
Veřejnosti byla v roce 2013 zpřístupněna nová stálá expozice muzea
„Ztracená tvář Hané“, kterou zrealizoval pracovník MěKS Kojetín, etnograf, Milan Zahradník.
Nová expozice kojetínského muzea
s názvem Ztracená tvář Hané byla
otevřena v rámci Kojetínských hodů
2013. Jak už napovídá název, výstava je koncipována národopisně. Ze
sbírek kojetínského muzea jsou na

výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu
našich předků. Můžete zde vidět artefakty, které v minulosti byly součástí
každodenního života Hanáků. Muzejní
depozitář v Husově ulici nabízí opravdové poklady. Obrázky malované na
skle, dnes již jinak vypadající kroje i
krojové součástky, keramiku, porcelán,
sbírky hodin, původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena
i improvizovaná hanácká jizba. Můžete zde také objevit koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie
Gardavské a v přední části výstavy
i předměty spojené s lidovými řemesly.
Expozice je oživena krojovanými figurami. Pro ukázku rozmanitosti hanáckých krojů je k vidění kroj pracovní,
sváteční a také kroj starší i mladší generace. Expozice muzea se nachází
v zadní části v budově Vzdělávacího
a informačního centra na Masarykově
náměstí. Výstava je dárkem a poděkováním za pětaosmdesátiletou činnost národopisného souboru Hanácká

beseda Kojetín, bez kterého by Haná
a hlavně Kojetín ztratily svou tvář.

9. Činnost Městské knihovny Kojetín
PLNĚNÍ HLAVNÍCH
ÚKOLŮ
Základní a nejdůležitější službou je poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb - tak, jak
to ukládá Zákon č. 257/2011 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Samozřejmostí byla tedy po celý rok
pravidelná výpůjční činnost ve všech
knihovnách střediska, dle požadavků
informační služby a s nimi související
přístup k internetu i meziknihovní výpůjční služba.
Jako každoročně vyvíjela kojetínská
knihovna také bohatou kulturně vzdělávací činnost. V rámci této činnosti
pořádala ve spolupráci se všemi kojetínskými školami besedy se spisovateli
a jinými zajímavými osobnostmi, besedy o knihách, lekce informační výchovy,
exkurze do knihovny, knihovnická minima pro předškolní oddělení mateřských
škol, soutěže, výstavky knih apod.

VÝPŮJČNÍ ČINNOST
V roce 2013 evidovala Městská knihovna v Kojetíně 798 registrovaných uživatelů, což je počet v podstatě stejný
jako v roce předchozím (800). Může být
i vyšší, protože řada čtenářů, kterým

K nejzajímavějším akcím roku patřila
soutěž „Čtenář roku“ v dětském oddělení knihovny, besedy s šéfredaktorem
časopisu ABC, Zdeňkem Ležákem pro
mládež druhého stupně základních škol
jistě atraktivní téma „Historie počítačového hraní“. Zájemci z řad široké veřejnosti zase měli možnost vyslechnout
besedu Jiřího Dubského na téma velmi
potřebné a aktuální - o finanční gramotnosti. Nejvýznamnější české spisovatele 19. století studentům gymnázia
přiblížila v besedě s názvem „Utajené
životy slavných Čechů“ autorka Martina
Bittnerová.
V roce 2013 pokračoval také další
ročník lekcí informační výchovy pro
žáky základních škol a souběžných
tříd gymnázia, probíhala spolupráce
s Centrem sociálních služeb (beseda
„Humor je kořením života“ o knihách
Zdeny Frýbové) nebo s Centrem denních služeb (beseda „Koukám a co nevidím“ o knihách Ivanky Deváté) - pro
obě jmenovaná zařízení ještě beseda
„Pod hanáckou oblohou z díla starých
hanáckých autorů“ spojená s výstav-

kou těchto dnes už vzácných knih
z počátku 20. století. Řadu besed připravily pracovnice knihovny pro děti ze
základních i mateřských škol.
Novinkou v dětském oddělení bylo využití přístroje BigShot pro nejrůznější
tvůrčí dílničky - např. výroba záložek do
knih, vánočních přáníček.
Nechyběly ani oblíbené soutěže, ať
už pro děti ze školních družin, nebo
pro ostatní čtenáře dětského oddělení
např. „Čarodějnice“, „Hra na detektivy“,
„Malovali jsme dráčka Mráčka“ nebo
předvánoční „Vyzdob si svou knihovnu!“
Důležitou součástí práce kojetínské
knihovny byla také práce s knihovním
fondem - pravidelné doplňování a zpracování knihovního fondu podle pravidel
AACR 2, vyřazování zastaralé a opotřebované literatury, revize a aktualizace
fondu, práce s katalogy.
Po celý rok 2013 vykonávala Městská
knihovna v Kojetíně také odborné knihovnické práce na středisku v rámci
zajišťování služeb, vyplývajících z regionálních funkcí MěK.

končila platnost registrace v prosinci, si
jen telefonicky nebo e-mailem výpůjčky knih prodloužili, tím pádem zaplatí
poplatek až v lednu a nejsou statisticky zařazeni do evidence v roce 2013.
Rovněž stále platí, že jednu registraci
využívá velmi často několik členů rodi-

ny - tedy že aktivních čtenářů knihovny
je cca 2000.
Tito uživatelé si v uvedeném roce vypůjčili 40.144 knih a časopisů.
Nadále stoupá počet návštěvníků
knihovny, především virtuálních, uživatelů on-line služeb knihovny.
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9. Činnost Městské knihovny Kojetín
Celkem bylo evidováno 16.931 návštěvníků, z toho:
- 11.602 návštěvníků půjčoven,
- 494 návštěvníků, využívajících internet v knihovně,
- 1.915 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí,
- 1.779 návštěvníků elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu,

- 1.141 návštěvníků elektronického
výpůjčního protokolu z prostor mimo
knihovnu,
Počet návštěv webových stránek
knihovny: 3 670
Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 60 požadavků
Vyřízené rezervace knih: 1.265
Nadále je dle požadavků poskytována

donáška knih starším a nemocným občanům.
Skladba registrovaných
knihovny podle věku :
Děti do 15 let
Studenti do 19 let
Dospělí 20 - 60 let
Dospělí nad 60 let

uživatelů
31 %
12 %
41 %
16 %

Tabulka výpůjční činnosti v roce 2013
Obec

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Naučná

Kovalovice

1027

1845

1388

9

Křenovice

1491

1638

1622

Lobodice

3416

4530

4664

Měrovice

7318

8756

Oplocany

1501

Polkovice

Beletrie

MN

Mládež

Celkem

Periodika

758

97

447

16

189

41

554

31

294

976

56

74

1894

89

307

3646

1282

7546

62

5248

76

417

6852

1049

1045

994

27

477

16

38

570

12

3754

4945

3644

103

1665

90

436

3198

904

Stříbrnice

3209

3720

3013

134

1260

108

414

2474

558

Troubky

8049

8410

8685

449

6221

320

1205

8647

452

Uhřičice

2123

2082

1989

43

1570

32

96

2017

276

Knihovny celkem

31959

36084

32650

942

19336

778

3396

29138

4686

KOJETÍN

45885

49602

48063

5126

26000

918

3464

40144

4636

STŘEDISKO

77844

85686

80713

6068

45336

1696

6860

69282

9322

TABULKA ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ v roce 2013
2011
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2012
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2013
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

20

4

164

15

5

122

15

5

101

Křenovice

31

15

287

28

13

289

30

12

210

Lobodice

47

10

558

65

17

560

45

12

572

Měrovice

44

20

835

46

13

718

39

6

785

Oplocany

24

7

194

18

3

195

13

5

142

Polkovice

41

18

584

39

16

479

39

14

558

25

5

447

26

5

423

30

9

378

Troubky

209

65

1274

229

72

1330

240

78

1451

Uhřičice

72

12

286

32

15

274

40

6

337

513

156

4629

498

159

4390

491

147

4534

Stříbrnice

Kn. celkem
KOJETÍN
STŘEDISKO

829

261

12149

800

247

11618

798

260

11602

1342

417

16778

1298

406

16008

1289

407

16136

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2013
KVČ je připravována ve spolupráci se
všemi kojetínskými školami - mateřskými, základními, s gymnáziem (lekce
informační výchovy, knihovnická mini-

ma, exkurze, besedy se spisovateli
a besedy o knihách), se školními družinami (besedy, soutěže, tvůrčí dílny),
s Centrem sociálních služeb, s Cent-

rem denních služeb. Uspořádána byla
také beseda pro širokou veřejnost.
Celkem bylo připraveno v uvedeném
roce 98 akcí.

● Lekce informační výchovy pro
žáky základních škol a studenty
Gymnázia Kojetín - v roce 2013 se
uskutečnilo celkem 27 lekcí pro žáky

1. - 8. tříd základních škol a pro studenty Gymnázia Kojetín. (Počty lekcí jsou
dány počtem tříd ve školách).
● „Fantastický svět okolo nás“

- vernisáž výstavy skupiny SNAFO,
podíl na kulturním programu vernisáže
● „Chumelení“ - besedy pro starší oddělení mateřských škol (4x)
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Činnost Městské knihovny Kojetín
● „Jarní prázdniny v knihovně“
- akce s rozšířenou půjčovní dobou,
pro čtenáře připravena soutěž ve čtení, doplňování a vysvětlování přísloví
● Březen - měsíc čtenářů - soutěž
o nejpilnějšího čtenáře roku do 15 let
● „Strašibraši“ - besedy pro mladší
oddělení mateřských škol (celkem 5x)
● „Významná místa na území Moravy“ - soutěž pro starší děti
● „Humor je kořením života“ - beseda o humoristických knihách Zdeny
Frýbové, především o knize „Robin“
pro CSS Kojetín
● „Historie PC hraní“ - besedy s šéfredaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem pro 6. a 7. třídy ZŠ (2x)
● „Kamarádi v kožíšku“ - beseda pro
děti z MŠ Bezměrov
● „Čtvrtocásek“ - besedy pro 5. třídy
ZŠ o knize D. Líma (4x)
● „Koukám, a co nevidím“ - beseda
o knihách Ivanky Deváté pro Centrum
denních služeb Kojetín
● „Jak přežít v období finanční krize“
- beseda s Jiřím Dubským pro veřejnost

PRÁCE
S KNIHOVNÍM FONDEM
● Objednávky, nákup a odborné knihovnické zpracování nových knih pro
Městskou knihovnu v Kojetíně i celé
knihovnické středisko včetně regionálních fondů a retrokatalogizace starších
fondů místních knihoven střediska.
● Zpracováno celkem 1.654 svazků
nových knih, z toho 685 svazků pro
Kojetín a Kovalovice, 969 svazků pro

● „Čarodějnice“ - výtvarná soutěž pro
dětské čtenáře
● „Hra na detektivy“ - zábavné vyhledávání v on-line katalogu, pro starší
děti ve školních družinách (celkem 2x)
● Knihovnická minima pro předškolní
oddělení mateřských škol (celkem 3x)
● „Prázdniny cestou necestou“ - vědomostní kvíz v dětském oddělení
● „Dráček Mráček“ - besedy pro starší oddělení mateřských škol (4x)
● Týden knihoven:
- Exkurze 9. tříd ZŠ a soub. tříd GKJ do
oddělení pro dospělé čtenáře (5x)
- Setkání knihovníků střediska Kojetín
- Beseda „Bráškové“ pro 1. stupeň ZŠ
Sladovní
- Výstavka nejhezčích prací z besed pro
MŠ - „Malovali jsme dráčka Mráčka“
- Anketa pro dospělé i dětské čtenáře
„Moje oblíbená knížka
- Beseda „Pod hanáckou oblohou“
pro Centrum denních služeb Kojetín
a Centrum sociálních služeb Kojetín,
nad knihami starých hanáckých autorů
s výstavkou těchto knih (2x)

● „Vyrábíme záložku do knihy“
- tvůrčí dílnička pro školní družiny (2x)
● „Draka je lepší pozdravit“ - besedy
o slušném chování podle knihy Daniely
Krolupperové, pro 2. třídy ZŠ (3x)
● „Rozcvič hlavu rébusem“ - soutěž
pro školní družiny (3x)
● „Utajené životy slavných Čechů“
- beseda se spisovatelkou Martinou
Bittnerovou, pro studenty gymnázia
● „Poznáš Helenu Zmatlíkovou?“
- soutěž pro školní družiny (4x)
● „Čekání na Vánoce“ - besedy
o předvánočním čase pro mladší oddělení mateřských škol (5x)
● „Vyzdob si svou knihovnu!“
- tvůrčí dílničky pro školní družiny, vyrábění vánočních přáníček a vánočních řetězů kolem celého dětského
oddělení (5x)
● „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána
a my“ - besedy a povídání o nejkrásnějším měsíci v roce podle knihy Miloše Kratochvíla pro 3. třídy ZŠ (3x )

ostatní knihovny střediska.
● Pokračovala retrokatalogizace starších fondů místních knihoven (v rámci
regionálních funkcí MěK) - v roce 2013
404 svazků (hl. MK Lobodice).
● Odpisy fondu: v roce 2013 vyřazeno
2.201 svazků zastaralé a opotřebované literatury z celého střediska.
● Aktualizace fondu proběhly v Městské knihovně v Kojetíně a v místních knihovnách Uhřičice, Polkovice
a Oplocany

● Revize fondu - místní knihovny Uhřičice, Polkovice, Oplocany (revidováno
celkem 8.536 knihovních jednotek).
● Příprava cirkulačních souborů: mezi
místními knihovnami střediska odcirkulovalo 146 souborů s 3.316 svazky
knih.
● Do stálého fondu místních knihoven
expedováno dalších 48 souborů knih
nových nebo po ukončení cirkulace
fondu.
● Cirkulace fondu na středisku probíhala pravidelně (s výjimkou července)
po celý rok.
● Řazení katalogizačních lístků do katalogů MěK.
● 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.

CELKEM AKCE NAVŠTÍVILO:
1.915 ÚČASTNÍKŮ
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10. Vydavatelská činnost v roce 2013
Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní
středisko Kojetín
vydalo v roce 2013
opět
jedenáct
čísel periodika měsíčníku Kojetínský zpravodaj
v nákladu 750 ks,
ve kterém byly uve-

řejňovány 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
2013 pracovala ve stálém složení - Jiří
Šírek, František Řezáč, Olga Odehnalová, Alena Jurmanová a Hana Svačinová.
Distribuce KZ byla zajištěna přes místní
obchody a trafiky. Místní občané, firmy

Publikace Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes

Publikace „Hanáci z pohledu
Marie Gardavské
kdysi a dnes“ je
unikátní soubor
fotografií a pohlednic,
které
vznikly za spolupráce
Městského kulturního
střediska v Kojetíně, Hanácké besedy
a nadšené amatérské fotografky Moniky Novákové. Myšlenka spodobnit
dnešní Hanáky tak, jak je akademická malířka Marie Gardavská zachytila
svým mistrným štětcem zhruba před
sto lety, se zrodila v hlavě ředitelky
Městského kulturního střediska Kojetín Hany Svačinové. Zrealizovat tuto
myšlenku nebyla vůbec lehká práce. V
první řadě jsme museli vybrat vhodné

pohlednice, které se vztahují ke Kojetínsku, protože Marie Gardavská malovala krojovaný lid i z jiných regionů
Moravy. Nejtvrdším oříškem pro nás
bylo dohledávání krojových součástek. Kroj, jak ho známe dnes, prošel od
začátku 20. století mnoha změnami.
Některé krojové díly, které malířka zachytila, se v „soudobé variantě kroje“
nezachovaly. Po pátrání v depozitáři
kojetínského muzea se nám podařilo některé tyto krojové části objevit a
zrenovovat tak, aby byly znovu použitelné. Díky sbírkám kojetínského muzea jsme také mohli fotografie doplnit
nezbytnými rekvizitami jako jsou židle,
kolovraty a dobová keramika. Aby byly
fotografie autentické, rozhodli jsme se
oslovit pracovníky Muzea lidové architektury v Rymicích u Holešova, kteří
nám ochotně vyšli vstříc a umožnili

i organizace také využívali předplatného
na rok 2013.
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 2013 byla 10 Kč.
nám celodenní přístup do dvou doškových chalup. Jak se fotografie zdařily,
můžete posoudit sami a pokud narazíte na nepatrné nepřesnosti, buďte shovívaví. Fotografie nejsou přesnou kopií
pohlednic, ač jsme se snažili, aby byla
podobnost co nejvěrnější. Šlo nám
především o to ukázat, že i dnes krása
našeho hanáckého kroje může oslovit
širokou veřejnost, stejně tak jako obrazy akademické malířky Marie Gardavské, která by určitě měla z tohoto
počinu velkou radost.
Brožurou, která vychází u příležitosti 85. výročí vzniku Hanácké besedy
v Kojetíně, jsme chtěli především vyjádřit podporu a upřímný dík všem nadšencům, kteří se i v dnešní uspěchané
době věnují s láskou, úctou a zaujetím
lidovým krojům a hanáckým tradicím.

Nová kniha o našem městě - Kojetín na starých pohlednicích
K 780. výročí
první písemné
zmínky o Kojetíně byla vydána
zajímavá publikace autorů Jiřího Šírka a Josefa Bibra „Kojetín
na starých pohlednicích“ (Výběr historických
pohlednic Kojetína, Popůvek a Kovalovic).
Publikaci vydalo Městské kulturní středisko v Kojetíně v roce 2013. Kniha na
šedesáti osmi stranách přináší téměř
sto dvacet pohlednic (118) Kojetína,
Popůvek a Kovalovic. Nejstarší je z
roku 1897, nejmladší 1972. Jak autoři zdůrazňují, nejedná se o všechny
pohlednice, ale o výběr, se záměrem
zdokumentovat proměnu města a jeho
částí v průběhu více než jednoho sta
let. Jistě ne náhodou frontispice knihy
tvoří veduta města Kojetína z období
po roce 1730 (?), kterou autoři chtějí
naznačit historickou kontinuitu vývoje

města. V poučném a zasvěceném úvodu autor a přerovský sběratel pohlednic
Břetislav Passinger, seznamuje čtenáře se vznikem a vývojem pohlednic,
s historií jejich sbírání a třídění, s technikou výroby. Zajímavá je také část
o vydavatelích pohlednic. Podrobně se
zaměřuje na Přerovsko a Kojetínsko.
Publikace je vybavena nezbytným doprovodným aparátem.
Hned v úvodní části publikace je to
přehled vydavatelů a nakladatelů pohlednic Kojetína do roku 1950, se seznamem fotografů. V závěru knihy je
uvedena použitá a doporučená literatura. V první části knihy jsou uvedeny
pohlednice Kojetína, dále pak následují pohlednice Popůvek a Kovalovic.
Řazení pohlednic je chronologické,
od nejstarší zachovalé pohlednice
Kojetína z roku 1897, až po pohlednici z roku 1972, v případě Kojetína. U
Popůvek není chronologické řazení
dodrženo. Nejstarší pohlednice je z
roku 1907, poslední uvedená z roku
1941. V případě Kovalovic zaujme
čtenáře fotografie větrného mlýna,

pořízená v roce 1900. Mlýn vyhořel
v roce 1917. Všechny pohlednice jsou
doplněny podrobným popisem, nezbytnými informacemi o autorovi, vydavateli, o datu vydání či projití poštou,
o technice vzniku. Publikaci J. Šírka
a J. Bibra „Kojetín na starých pohlednicích“ můžeme brát jako pokračování
sborníku „Kojetín v proměnách času“.
Čtenář prochází kojetínskými ulicemi
a náměstími, Popůvkami a Kovalovicemi a vnímá, jak se město a místní
části vyvíjely a měnily. Uvědomuje si,
že mnohé se změnilo, ale mnohé také
zmizelo, již není. Výslednicí však nemůže být nostalgie, ale optimismus do
budoucnosti. Poděkování za tuto publikaci, kterou čtenářům vřele doporučuji,
patří jak autorům, Jiřímu Šírkovi a Josefu Bibrovi, tak také vydavateli Městskému kulturnímu středisko v Kojetíně.
Doufám, že další publikace z dějin
města budou následovat.
Knihu si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín, za
150 Kč.

strana 29

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2013

10. Vydavatelská činnost v roce 2013
Publikace Zaniklé kojetínské seníky
Brožura
autorů Petra Jiráka
a Josefa Bibra
„Zaniklé
kojetínské
seníky“
je další zdařilou
publikací, kterou
v letošním roce
vydává Městské
kulturní středisko
Kojetín. Tato drobná publikace si neklade za úkol nic víc, než seznámit zájemce
o regionální historii s písemnou i vizuální podobou dnes již zaniklé součásti lidové architektury na Hané - kojetínskými seníky. Prvotním impulsem byl pro
autora Josefa Bibra článek ve sborníku Kojetín v proměnách času (Kojetín,
2009), v němž se píše, že do současné doby bylo zdokumentováno celkem
devět kojetínských seníků. Postupem
času Josef Bibr shromáždil a částečně

identifikoval fotografie a negativy více
než dvaceti odlišných a dnes již neexistujících seníků. Poslední existující seník
se podařilo vyhledat a zdokumentovat,
bohužel i ten je dnes již minulostí. Autor
byl mile překvapen, že všichni oslovení
mu byli ochotně nápomocni při zjišťování potřebných informací k seníkům.
Přesto se nepodařilo naplnit původní cíl
- zjistit jména původních majitelů a přesně lokalizovat umístění seníků. Rozpoznat totiž jednotlivé seníky, někdy jen
velmi málo od sebe se lišící, bylo takřka
nemožné. Tím spíš, že v průběhu let
změnily při opravách značně svůj původní vzhled. Získané informace nebyly
bohužel vždy přesné, občas dokonce
i protichůdné. Je třeba se proto smířit
s faktem, že větší část fotografií seníků
již patrně navždy zůstane blíže neidentifikovaná. Nedozvíme se již ani přesná
místa, kde byly seníky svými tvůrci po-

staveny.
Kojetínskému rodákovi, amatérskému
badateli a zapálenému sběrateli, všeho,
co se týká Kojetína, Josefu Bibrovi, patří
velké poděkování za zdokumentování
a zachycení dnes již zaniklé historie svého kraje pro budoucí generace. Velký dík
si zaslouží historik Petr Jirák ze Státního
okresního archivu v Přerově, který se
velmi ochotně ujal textové části a vznikla
tak nejucelenější a nejkomplexnější práce k danému tématu.
V roce 2013 vydalo Městské kulturní
středisko Kojetín u příležitosti 780. výročí první zmínky o Kojetíně, vydání
první, autoři: Mgr. Petr Jirák, Josef Bibr,
grafické zpracování: Hana Svačinová - MěKS Kojetín, tisk: Vydavatelství
Brázda Břeclav, náklad: 200 ks, cena:
50 Kč. Brožuru si můžete zakoupit na
informacích VIC Kojetín, Masarykovo
náměstí 8.

Šest druhů pohlednic Kojetína
Městské kulturní středisko Kojetín vydalo na závěr roku 2013
zcela novou sérii pohlednic Kojetína - šest druhů. Na pohlednicích naleznete dominantní památky města, ale i netypická
místa Kojetína, také kulturní akce ze všech ročních období
a nechybí ani Hanáci podle Marie Gardavské kdysi a dnes.
Také byl vytištěn vánoční pohled s překrásným živým vánočním stromem na Masarykově náměstí. Tisk zajistilo Vydavatelství Petr Brázda. Cena pohlednice je 3 Kč. Prodejní místo
- VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8.

Ostatní tištěné materiály o Kojetíně
Cykloznámka (Kojetín č. 260) je číslovaný
sběratelský suvenýr
obdélníkového tvaru
(charakteru
oboustranné plakety) s
vkládanou barevnou
fotografií pod trvanlivou fólií na lícové
straně. Na straně rubové je umístěno pořadové číslo cykloznámky, GPS turistického objektu, čísla dostupných cyklotras
a informace o prodejním místě cykloznámky. Součástí cykloznámky je trvanlivá samolepka s pořadovým číslem a názvem
turistického objektu. Samolepku je možno umístit jako upomínku na navštívené místo na rám kola, chodecké nebo lyžařské
hole. Samolepka je doplněna kuponem s pořadovým číslem a
logem cykloznámky. Cena cykloznámky Kojetín č. 260 je 30
Kč. Prodejní místo - VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8.

dávají přednost dvourozměrnému, barevnému zobrazení Turistických známkových míst. Turistické nálepky jsou číslovány shodně s Turistickými známkami. Také s Turistickými nálepkami se hraje sběratelská hra, jejíž prémií jsou jednotlivé
puzzle dílky, tvořící mapu České Republiky. Cena turistické
nálepky je 12 Kč, cena deníku 139 Kč.

Turistická nálepka (Kojetín No. 1094) je upomínková samolepicí etiketa plnící účel obdobný turistické známce. Barevné, širokoúhlé samolepky, zobrazující ve fotografické kvalitě
Turistická známková místa, miniaturu příslušné Turistické
známky, stručný popis místa a jeho GPS souřadnice. Může jít
o doplněk sbírky Turistických známek, nebo o samostatnou
sběratelskou hru pro turisty, kteří před vypálenou grafikou
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11. Prezentace MěKS Kojetín
Veškerá činnost Městského kulturního
střediska Kojetín s bohatou fotodokumentací (MěKS Kojetín, VIC Kojetín
i Městská knihovna Kojetín) je prezentována na internetové adrese:

www.mekskojetin.cz

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 2010
Měsíc

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2011
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2012
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2013
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zhlédnutí
za rok

Leden

1025

205

3413

1683

224

4357

1975

219

4563

1855

297

4563

Únor

1168

199

2909

1507

198

3520

1885

246

3608

1760

274

3608

Březen

1637

214

4062

2169

185

5136

2082

275

5689

2066

292

4762

Duben

609

209

1466

1118

164

2823

1280

198

3067

1273

291

2686

Květen

754

198

1918

1176

147

2573

1348

215

2876

1335

256

2860

Červen

878

142

2238

1136

156

2629

1243

199

2843

1208

243

2625

Červenec

1024

206

2591

1260

188

2956

2077

207

3123

1385

260

3144

Srpen

1818

132

3868

2421

210

5085

4532

197

6784

3667

514

7092

Září

1144

163

2548

1381

244

3300

1382

205

3332

1576

500

3335

Říjen

1253

196

2647

1418

229

3251

1524

289

3359

1469

275

3145

Listopad

1460

198

3187

1779

239

4058

1691

298

4020

1482

258

2870

Prosinec

1189

139

2785

1779

171

2833

1383

186

2452

1260

210

2516

Celkem

13959

2201

33632

18827

2355

39565

22402

2734

45716

20336

3670

43206

Průměr
/den

57,82

8,52

61,64

9,73

63,07

8,83

58,35

11,15

Propagace MěKS Kojetín:
● plakáty - pravidelný výlep v Kojetíně (obchody, restaurace, školy, devět
sloupů a deset výlepových cedulí), výlepy v Chropyni, Kroměříži, Přerově,
Hulíně, Prostějově, v obcích a městech Mikroregionu Střední Haná), dále
na nástěnkách MěKS Kojetín - Sokolovna, Tyršova ulice, VIC, dva velké
panely před sokolovnou,
● měsíční letáky do všech domácností Kojetína a místních částí (Popůvky
a Kovalovice), do všech domácností
okolních obcí Uhřičice, Měrovice, Stří-

brnice, Křenovice a Polkovice,
● měsíční letáky do obchodů, na poštu,
do restaurací, čekáren na poliklinice...,
● zveřejnění na internetových stránkách Města Kojetín (pravidelná aktualizace),
● informace o akcích a pozvánky
v Kojetínském zpravodaji,
● informace o akcích a pozvánky ve
skupině MěKS Kojetín na facebooku,
● pravidelné uveřejňování akcí na webové portály jako např. Kudy z nudy,
ok-tourism.cz,
● týdenní rozesílání pozvánek e-mailem (cca 500 kontaktů)

● informace v tisku a v rádiích (články,

pozvánky, programy...),

● tradiční tiskoviny významných kul-

turních akcí - skládačka Divadelní
Kojetín, skládačka Kojetínské hody
a Kojetínské hudební léto,
● pozvánky na vernisáže výstav,
● čestné vstupenky (významným
představitelům města, starostům mikroregionu, finančním dárcům...),
● festivalový časopis Divadelní Koječák (6 čísel),
● pohlednice, účastnické listy, diplomy, upomínkové předměty Kojetína,
keramika, CD...
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12. Celkový přehled akcí a návštěvnosti
Akce

Rok 2009
Počet
akcí

Rok 2010

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2011

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2012

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2013

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

Pořady pro dospělé

20

3160

17

2800

13

1940

15

1670

14

1430

Akce pro školy a děti

17

2295

14

3440

7

2210

11

2960

5

1500

Plesy, zábavy, veselice

5

1150

4

960

3

970

3

830

3

850

Akce na náměstí

1

800

2

1500

viz. Kojetín
- šťastný domov

3

3000

3

3000

Kojetín - šťastný domov

-

-

-

-

1/12

3266

-

-

-

-

1/13

2650

1/18

3150

1/18

3200

1/19

3200

1/12

2100

Divadelní předplatné

-

-

-

-

2/7

440

2/6

400

2/6

430

Týden mobility

-

-

1/7

250

1/17

600

1/15

990

1/12

770

1/20

8000

1/20

8000

1/25

8000

1/28

10000

1/30

8000

1/5

1500

1/5

1500

1/5

1500

1/5

1500

1/5

1500

Festivaly, přehlídky

3

1200

5

2100

7

3200

4

1650

3

1400

Klubové večery

5

690

3

420

8

820

5

710

-

-

Výstavy

8

1800

8

2000

7

1760

8

1880

7

2580

Expozice muzea

2

540

2

213

2

244

2

271

1

500

Zájmové soubory

-

-

-

-

5/172

3000

5/170

4600

5/160

4250

Kurzy (do roku 2010 + zájm.s.) 12/295

7780

14/345

9135

11/280

7010

14/328

7890

14/315

7875

Divadelní přehlídka

Kojetínské hody
Kojetínské hudební léto

Koncerty - Cantas

7

645

12

700

8

590

5

770

11

1100

Představení Hanácké scény

5

370

12

1130

13

630

21

1930

21

2300

Zájezdy

6

16

7

24

0

0

0

0

2

80

Akce Městské knihovny

78

1575

78

1725

88

1752

101

1790

98

1915

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

14132

-

12218

-

12149

-

11618

-

11602

Návštěvníci VIC

-

3510

-

3922

-

3960

-

3761

-

4305

490

51818

559

55187

692

57241

749

61420

708

57487

CELKEM

13. Další vzdělávání pracovníků v roce 2013
Pracovníci se po celý rok vzdělávali dle nabídky - navštívili několik různých vzdělávacích seminářů a školení, jeden pracovník studuje na PdF UP
v Olomouci. Školení: občanský zákoník, mzdová problema-

tika, roční závěrka, obecní zpravodaj, informační centra,
bezpečnost práce a požární ochrana, školení řidičů, muzejní digitalizace, semináře Vědecké knihovny Olomouc, porady neprofesionálních knihovníků střediska Kojetín...

14. Opravy a revize v roce 2013
Opravy v budovách MěKS, hrazených z rozpočtu MěKS
Kojetín:
- vymalování hereckých šaten,
- vymalování wc,
- oprava a dovybudování nábytku (vestavěná skříň) v herecké šatně pro potřeby Hanácké scény,
- výměna vadných bojlerů v sokolovně,
- výměna splachovačů na wc,
- výměna ventilů u radiátorů,

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 scénického osvětlení v sokolovně,
- revize jevištních tahů v sokolovně,
- revize komínů v KD Kovalovice.

strana 32

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2013

III. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Vedlejší hospodářská činnost 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:
- Bývalá jídelna v budově muzea
v Husově ulici (fa Aliacon s. r. o.)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(IQ Opice, Dušan Drbal)

Krátkodobě uzavřené pronájmy:
KD Sokolovna - 11 - prodejní akce
KD Sokolovna - 5 - soukromé oslavy
KD Sokolovna - 8 - plesy
VIC Kojetín - 35 - soukromé oslavy
VIC Kojetín - 9 - prezentační akce
VIC Kojetín - 1 - školení
KD Kovalovice - 21 - soukromé oslavy

IV. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
Účet

Město

Text - popis

Ostatní
vlastní zdroje

Region
obce
194 523,00

Doplňková
činnost

Celkem

501

Spotřeba materiálu

313 489,00

105 340,00

502

Spotřeba energie

685 332,00

99 002,00

504

Prodej zboží -VIC

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Náklady na repre

518

Ostatní služby

518

Ostatní služby - dot.+úroky

521

Mzdové náklady

2 111 859,00

113 450,00

86 601,00

2 381 834,00

524

Zák.soc.pojištění

640 457,00

38 573,00

29 978,00

709 008,00

525

Ostatní sociální pojištění

5 541,00

245,00

5 786,00

527

Zák. soc. náklady

19 718,00

1 135,00

20 853,00

528

Ostatní soc. náklady

31 263,00

2 244,00

33 507,00

531

Silniční daň

542

Ostatní pokuty a penále

96 140,00
2 875,00

26 646,00

639 998,00

124 904,00

909 238,00

19 026,00

19 026,00

16 654,00

112 794,00

1 405,00

4 280,00

63 067,00
524 365,00

63 067,00
451 134,00

12 100,00

13 324,00

95 885,52
69 924,00

1 000 923,00
95 885,52

1 872,00

1 872,00

22,00

22,00

549

Pojistné majetek

23 003,00

551

Odpisy dlouhodob. majetku

29 440,00

1 665,00

24 668,00
29 440,00

556

Tvorba opr. položek

355,00

355,00

557

Odpis pohledávky

166,00

166,00

558

Náklady DM

39 843,00

39 843,00

569

Úroky, poplatky

21 193,00

21 193,00

5

Náklady celkem

602

Tržby z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu

604

Výnosy z prod. zboží

648

Zúčtování fondů

662

Úroky

672

Dotace OK a MK

672

Přísp. a dotace na provoz

672

Dotace na účetní odpisy

6

Výnosy celkem

4 610 000,00

781 570,11

363 675,00

365 425,00

6 120 670,11

Výsledek hospodaření

0,00

-39 715,41

0,00

46 627,00

6 911,59

Kojetín 1. března 2014

4 610 00,00

821 285,52

363 675,00

655 663,00

172 675,00

318 798,00

828 338,00
338 780,00

338 780,00

26 645,00

26 645,00

20 022,00

20 022,00

885,11

885,11

105 000,00
4 580 560,00

105 000,00
191 000,00

4 771 560,00

29 440,00

		

		

6 113 758,52

29 440,00

Výroční zprávu MěKS Kojetín za rok 2013
zpracovala Hana Svačinová, ředitelka p. o.
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