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I. ÚVOD
Pracovníci příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín vyvíjeli a zabezpečovali v plné
šíři i v roce 2016 kulturní, výchovné
a společenské vyžití občanů města,
které spočívalo především organizováním akcí pro děti, mládež a dospělou veřejnost.
MěKS Kojetín má ve výpůjčce čtyři
budovy, o které se náležitě a řádně
stará:
● Sokolovna, náměstí Republiky 1033,
● Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo náměstí 8,
● Depozitář muzea, Husova ulice 64,
● Kulturní dům v Kovalovicích.
Příspěvková organizace Městské
kulturní středisko Kojetín zastřešuje hlavní i vedlejší činnosti dle
zřizovací listiny v těchto hlavních
oblastech:
● Kulturní středisko (kulturní, společenské, tradiční, sportovní i výchovné
akce, kurzy),
● Vzdělávací a informační centrum
(informační centrum, expozice muzea,
výstavy v galerii, pronájmy, výlep plakátů),
● Městská knihovna (dvě oddělení,
středisko),
● Městské muzeum (správa sbírek,
depozitář, expozice),
● Letní kino (letní provoz na nádvoří
VIC),
● Publikační činnost - Kojetínský zpravodaj (činnost publikační a vydavatelská),
● Zřizování souborů zájmové umělecké činnosti.

● pořadů a akcí pro děti, mládež
i dospělé,
● klubových akcí pro mládež,
● divadelního předplatného „Divadlo
žije! aneb Neseďte doma - pojďte do
divadla!“,
● významné kulturní akce města - postupová divadelní přehlídka
Divadelní Kojetín, Kojetínské hody
a Kojetínské kulturní léto (hudební
a filmové),
● pořádání akcí tradičních - Hanácké bál, Country bál, Vodění medvěda
a pochovávání basy, Stavění a kácení
mája, Pohádkový rybník, Evropský týden mobility, Hubertova jízda, Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“,
Rozsvícení vánočního stromu...,
● kurzů jazykových a pohybových,
● výstav a expozic muzea,
● besed a přednášek pro veřejnost.

Kromě těchto aktivit MěKS Kojetín
zajišťovalo
chod
Vzdělávacího
a informačního centra s týdenní otevírací dobou po - pá od 9 do 17 hodin , v letních měsících čeven- srpen
včetně sobot a nedělí. 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).
MěKS Kojetín zastřešuje také Městské muzeum Kojetínska. Jedná se
především o správu, údržbu, inventariTyto činnosti spočívaly především zaci a digitalizaci depozitáře a sbírkoORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚKS KOJETÍN K 1. 1. 2017
organizováním:
vých fondů, otevření expozic muzea,
Městské kulturní
středisko Kojetín, příspěvková organizace
● koncertů, divadelních
představení,
badatelství, konzervování a restaunáměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
komorních pořadů,
rování
muzejních sbírek, publikační
tel: 581 76 20 46, 774 001 405,
www.mekskojetin.cz
ŘEDITEL

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(1,0 úvazek)

VEDOUCÍ KNIHOVNY
KNIHOVNÍK
- DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
(1,0 úvazek)

KNIHOVNÍK

KNIHOVNÍK - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
(1,0 úvazek)

EKONOM
ÚČETNÍ
(1,0 úvazek)

KNIHOVNÍK

KNIHOVNÍK - STŘEDISKO
(1,0 úvazek)

SPRÁVCE, ÚKLID

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM, KNIHOVNA, MUZEUM
(1,0 úvazek)

MUZEJNÍK

SPRÁVCE DEPOZITÁŘE
a KURÁTOR SBÍRKOVÝCH FONDŮ
(1,0 úvazek)

PROGRAMOVÝ
PRACOVNÍK

PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

(1,0 úvazek)

INFORMAČNÍ
PRACOVNÍK
(1,0 úvazek)

SPRÁVCE, ÚKLID
SOKOLOVNA
(1,0 úvazek)

činnost, organizování besed a návštěv
muzea...
V roce 2016 se podařilo zrealizovat
Letní kino na nádvoří VIC Kojetín,
které promítalo filmy celé léto.
MěKS Kojetín je rovněž vydavatelem
měsíčníku Kojetínský zpravodaj, který má regionální působnost. Každý rok
vyjde jedenáct čísel. Mimo jiné každým rokem MěKS Kojetín vydá několik
publikací, knih či brožur.
Městské kulturní středisko je zřizovatelem šesti 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,
● dětské divadelní skupiny Mimoni,
Při uskutečňování kulturních akcí
v roce 2016 MěKS dobře spolupracovalo s Městem Kojetín, Městským
úřadem Kojetín, místními školami,
Domem dětí a mládeže v Kojetíně,
Centrem sociálních služeb v Kojetíně,
místními organizacemi, sportovními
oddíly a ostatními subjekty ve městě.
Chod MěKS Kojetín zajišťovali v roce
2016 tito pracovníci (10 úvazků):
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Jakub Šírek - programově kulturní
pracovník, pokladník (na dobu určitou
po dobu mateřské),
3. Kateřina Krčmařová - ekonomka,
4. Jana Nováková - správce Sokolovny, úklid, osvětlovač,
5. Jitka Lorencová - vedoucí knihovny,
6. Alena Fíková - ½ knihovník, ½ regionální funkce,
7. Ivana Kusáková - ½ knihovník,
½ regionální funkce,
8. Alena Zicháčková - informační pracovník (od 1. března 2015),
9. Milan Zahradník - správce depozitáře, kurátor sbírkových fondů,
10. Jarmila Látalová - správce VIC,
úklid VIC, knihovny a depozitáře muzea.
V roce 2016 bylo uzavřeno 52 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - muzeum, lektoři,
knihovnice, úklidové a pomocné práce, práce na KZ, hudební a taneční
vystoupení...
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II. HLAVNÍ ČINNOST
1. Zajišťování kulturních a společenských akcí
I. PLESOVÁ SEZÓNA 2016
● 15. ledna 2016 - Myslivecký ples
(Myslivecké sdružení Kojetín)
● 22. ledna 2016 - Ples Gymnázia
Kojetín (GKJ)
● 30. ledna 2016 - Country bál
(MěKS Kojetín, Lucky While, Countrio)
● 5. února 2016 - Ples Gymnázia Kojetín (GKJ)
● 6. února 2016 - Vodění medvěda
(MěKS Kojetín, Medvěd - Jan Krčmař)

II. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE V ROCE 2016
● 26. ledna 2016
Divadelní předplatné: Divadlo D21
Praha „Racek“
● 18. ledna - 31. března 2016
Výstava prací žáků Střední odborné
školy řezbářské v Tovačově
● 8. února 2016
Předání kronikářské štafety
● 24. února 2016
Divadelní předplatné: Rádobydivadlo Klapý „Rozmarné léto“
● 16. - 20. března 2016
24. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2016
● 23. března 2016
Divadelní předplatné: Kočovné divadlo Ad Hoc „S úsměvem nepilota“
● 11. dubna - 27. května 2016
Výstava Tělovýchova v Kojetíně
a v Československu
● 12. dubna 2016
Divadelní představení „Lijavec“ - Divadlo Nahodilých ochotníků Vizovice
● 19. dubna 2016
Muzejní výlet do Bruntálu - pozůstalost L. Mátlová-Uhrová
● 21. dubna 2016
Travesti Hanky Panky
● 29. dubna 2016
Módní přehlídka Marko.In

● 6. února 2016 - Hasičské bál
s pochováním basy
(SDH a MěKS Kojetín, duo PC Music)
● 13. února 2016 - Hanácké bál
(MěKS Kojetín, Hanácká beseda, Hanačka Břest, Dubina)
● 20. února 2016 - Dračí ples
(Kanoistika Kojetín)
● 28. února 2016 - Dětský karneval
(MěKS Kojetín, Agentura Koráb Brno)
● 12. března 2016 - Ples Rudých
koňů (Rudy koně Kojetín)

● 4. května 2016
Muzejní výlet do Prahy
● 17. května 2016
Návštěva ze slovenské Senice
● 20. května 2016
Návštěva prezidenta Miloš Zemana
● 20. května 2016
Posezení s cimbálovkou Dubina
● 25 a 26.. května 2016
Koncert souborů ZUŠ Kojetín
● 27. května 2016
Koncert Pavla Nováka pro děti
● 27. května 2016
Divadelní předst. Hoří, má panenko!
Docela velké divadlo Litvínov
● 29. května 2016
Kácení kojecké májky - Mimoni
● červen - srpen 2016
Kojetínské kulturní léto 2016
● 8. června 2016
Hudební léto (1) - ZUŠ Kojetín
● 13. června - 31. července 2016
Výstava Obrazy s příběhem
● 15. června 2016
Filmové léto (1) - Padesát odstínů
černé
● 18. června 2016
První sběratelské setkání
● 22. června 2016
Hudební léto (2) - Arrhythmia a The
Endorians
● 1. července 2016
Filmové léto (2) - Padesátka

● 4. - 16. července 2016
Letní tábor v Rajnochovicích (ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Kojetín)
● 13. července 2016
Hudební léto (3) - pěvecký soubor
Cantas a Countrio
● 15. červece 2016
Dětské filmové léto (1) - Jak vycvičit
draka 2
● 22. července 2016
Filmové léto (3) - Země bez zákona
● 27. července 2016
Hudební léto (4) - Morkovčanka
3. srpna 2016
Filmové léto (4) - Dánská dívka
● 12. srpen 2016
Otevření Hrůzostrašného sklepení
● 12. srpen - 18. listopad 2016
Výstava Čerstvé věci - tvůrčí skupina Signál 64
● 12. - 14. srpen 2016
Kojetínské hody 2016 (Jelen)
● 17. srpna 2016
Dětské filmové léto (2) - Snoopy
a Charlie Brown. Peanuts ve filmu
● 19. srpna 2016
Filmové léto (5) - Rodinný film
● 26. srpna 2016
Hudební léto (5) - Rockový pátek
● 31. srpna 2016
Filmové léto (6) - Lída Baarová
● 10. - 23. září 2016
Evropský týden mobility 2016
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Zajišťování kulturních a společenských akcí
● 10. září 2016
Cyklovýlet do Chropyně a Bezměrova - ETM 2016
● 21. září 2016
Divadelní předplatné: DS Na štaci
Němčice n. H. „Ani o den dýl“
● 11. října 2016
Vikingové - projekt Fáber pro školy
● 12. října 2016
Divadelní pohádka pro děti: Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod „O Palečkovi“
● 15. října 2016
Hubertova jízda Kojetín 2016
● 19. října 2016
Divadelní předplatné: Divadlo Dostavník Přerov „Honzo, vstávej!“
● 22. října 2016
Bethrayer Meatfly fest 2016 (hudební
festival)

● 3. listopadu 2016
Prodloužená tanečních
● 8. listopadu 2016
Pohodáři z Pelhřimova - zeměpisná
přednáška pro školy „Borneo, Papua a potápění na Bali“
● 9. listopadu 2016
Divadelní předplatné: Divadlo K. Soukupa Praha „Commedia Finita“
● 12. listopadu 2016
Pěvecké setkání „S písničkou
se mládne“ Kojetín 2016
● 25. listopadu - 18. prosince 2016
Výstava Betlémy
● 25. listopadu 2016
Rozsvícení vánočního stromu a adventní jarmark
● 5. prosince 2016
Mikuláš, anděl a čerti do domu

● 6. prosince 2016
Vánoční koncert učitelů ZUŠ Kojetín
● 7. prosince 2016
Divadelní předplatné: Amadis Brno
„Benátky pod sněhem“
● 9. prosince 2016
Závěrečná kolona tanečních
● 12. prosince 2016
Předvánoční vyhrávání žáků ZUŠ
Kojetín
● 14. prosince 2016
Travesti ScreamersPremiéra Kojecké betlém - Mimoni
● 15. prosince 2016
Premiéra Kojecké betlém - Mimoni
● 16. prosince 2016
Vánoční koncert pěveckého souboru
Cantas + křest CD „Tisíc andělů“

2. Vícedenní akce, projekty a akce tradiční
24. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2016
Letošní přehlídka divadelních souborů
Divadelní Kojetín se konala ve dnech
16. až 20. března 2016 v sále místní
Sokolovny. K radosti nás, pořadatelů,
za vysoké divácké podpory. Divadelní
Kojetín je krajskou postupovou přehlídkou amatérských divadelních souborů, kdy ti nejlepší jsou odbornou porotou nominováni na celorepublikovou
přehlídku Divadelní Piknik Volyně.
Letošní program nabídl čtrnáct představení, včetně pěti, které byly zařazeny do programu mimo soutěž a zpříjemňovaly dopoledne místním dětem,
školákům a studetnům. Devět inscenací už bylo soutěžních a posuzovala
je odborná porota ve složení Vladimír
Fekar (dramaturg Městského divadla
Zlín), Petra Kohutová (dramaturgyně
Divadla D3 Karlovy Vary a Karlovarského městského divadla, lektor režijní školy SČDO) a Ladislav Vrchovský
(český novinář, divadelní publicista
a kritik z Ostravy).
Program festivalu nabízel převážně
komediální žánr. Ale objevila se i díla
dramatičtějšího rázu, jako thriller, absurdní drama nebo divadelní hra o mezilidských vztazích.
Festival byl velmi netradičně zahájen.
Poprvé se na kojetínských prknech
představila dětská divadelní skupina
"Mimoni" (Martin a Kristýna Ligačovi,
Jana Dostálíková, Marie Medunová,

Ela a Martin Noskovi, Klára Tejchmanová, Anna Hovorková, Pavla Košťálková, Lenka Kusáková) se scénkou
Šílení puberťáci, která byla sondou do
dnešních mezilidských vztahů. Děti si
scénku samy vymyslely a režijně je
vedli Jakub Šírek a Milan Zahradník
z Městského kulturního střediska Kojetín. Mimoni sklidili velký aplaus u diváků, ohromili i odbornou porotu, která
jim udělalila zvláštní cenu za krutopřísnou grotesku a starosta Jiří Šírek na
zahájení konstatoval, že do Divadelního Kojetína nepřichází pouze jaro, ale
i mladá herecká krev.
Oživením letošní přehlídky byly kramářské písničky v podání Milana Zahradníka a Hany Svačinové, které zazněly před každým představením.
Nominaci na 5. Divadelní Piknik Volyně si odvezl Divadelní spolek Kroměříž
za inscenaci Veroničin pokoj. Odborná
porota také udělila ceny za herecké výkony všem čtyřem protagonistům. Kroměřížští také získali cenu za inscenaci
a na plné čáře vyhráli i u diváků, kdy si
odvezli i Cenu Divadelního Koječáka.
Odborná porota Divadelního Kojetína
ještě k postupu do Volyně doporučila dvě inscenace bez uvedení pořadí
- Drcla loktem vo kredenc K.V.A.S.
Karviná a Sluhu dvou pánů Divadla
Haná Vyškov. Také doporučila k výběru na Mladou scénu Ústí nad Orlicí in-

scenaci Dvanáct Divadelního sdružení
Horních Počernic. Lektorský sbor také
ocenil jednotlivce, kteří obdrželi čestná
uznání a ceny.
Vestibul Sokolovny byl vyzdoben výstavou Hanáci z pohledu malířky Marie Gardavské kdysi a dnes a o pozdní
páteční hudební rozptýlení se postaral
Janek Tabara.
Vyšlo také šest čísel časopisu Divadelní Koječák, který se stal neodmyslitelnou součástí přehlídky. Jsou v něm
shrnuty jednotlivé přehlídkové dny,
pohlíží na festivalové dění s humorem
a recesí typickým pro redakci časopisu, který tvoří mladí lidé okolo šéfredaktorky Hany Hásové. Ladislav Vrchovský ve svém závěrečném vystoupení dokonce prohlásil, že kojetínský
festivalový časopis bude dávat příkladem ostatním pořadatelům přehlídek.
Což od českého novináře je velká pochvala.
Divadelní Kojetín a jeho úspěšný
24. ročník uběhl velmi rychle, bezproblémově a ke spokojenosti všech. My,
pořadatelé, se těšíme na další divadelní zážitky.
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strana 4

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2016

PROGRAM divadelního kojetína 2016
středa 16. března 2016
10.00 hodin

Divadlo Tramtarie Olomouc
D. Keyes:
RŮŽE PRO ALGERNON

poetický příběh pro studenty GKJ
(nesoutěžní představení)
20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PŘEHLÍDKY
ihned po zahájení

DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
M. Doleželová, R. Vencl:
KDYŽ SE ZHASNE
konverzační komedie
(1. soutěžní představení)

čtvrtek 17. března 2016
8.15 a 10.15 hodin

Divadélko pro školy Hradec Králové
M. Moravec, V. Troníček:
DIVADELNÍ CESTOPIS
ANEB EVROPOU
OD RENESANCE PO REALISMUS
představení pro žáky ZŠ a studenty GKJ
(nesoutěžní představení)
16.00 hodin

Divadelní spolek Kroměříž
I. Levin:
VERONIČIN POKOJ

thriller (2. soutěžní představení) - aréna
20.00 hodin

DS ASpol Brno
B. Vian:
PĚNA DNÍ

drama (3. soutěžní představení)

pátek 18. března 2016
8.15 a 10.00 hodin

Divadlo Koráb Brno
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ

divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky ZŠ
(nesoutěžní představení)

16.00 hodin

Lidové divadlo při MIKS Krnov
J. Shirley:
VRAŽDA SEXEM
komedie (4. soutěžní představení)
20.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
O. Wilde:
STRAŠIDLO CANTERWILLSKÉ
komedie (5. soutěžní představení)
22.00 hodin (vestibul Sokolovny)

JANEK TABARA

akustický koncert - zpěv + kytara

sobota 19. března 2016
11.00 hodin

Blud v Tyátru Bludov
P. Němec:
AMANT

situační komedie (6. soutěžní představení)
15.00 hodin

K.V.A.S. Karviná
R. Vrba:
DRCLA LOKTEM VO KREDENC
retrokomedie (7. soutěžní představení)
20.00 hodin

Divadlo Haná Vyškov
C. Goldoni:
SLUHA DVOU PÁNŮ
komedie (8. soutěžní)

neděle 20. března 2016
11.00 hodin

Divadelní sdružení Horních Počernic
P. Kohout:
DVANÁCT
divadelní hra o mezilidských vztazích
(9. soutěžní představení)
16.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ a UKONČENÍ
DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2016
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Shrnutí Divadelního Kojetína 2016
z recenzí Divadelního Koječáka:
Festival byl velmi netradičně zahájen.
Poprvé se na kojetínských prknech
představila dětská divadelní skupina
„Mimoni“ (Martin a Kristýna Ligačovi,
Jana Dostálíková, Marie Medunová, Ela a Martin Noskovi, Klára Tejchmanová, Anna Hovorková, Pavla

Košťálková, Lenka Kusáková) se
scénkou Šílení puberťáci, která byla
sondou do dnešních mezilidských
vztahů. Děti si scénku samy vymyslely a režijně je vedli Jakub Šírek
a Milan Zahradník z Městského kulturního střediska Kojetín. Mimoni
sklidili velký aplaus u diváků, ohromili i odbornou porotu, která jim udělali-

la zvláštní cenu za krutopřísnou grotesku a starosta Jiří Šírek na zahájení konstatoval, že do Divadelního
Kojetína nepřichází pouze jaro, ale
i mladá herecká krev.
Oživením letošní přehlídky byly kramářské písničky v podání Milana
Zahradníka a Hany Svačinové, které
zazněly před každým představením.

Když se zhasne
Hanácká scéna MěKS Kojetín
Autor: Michaela Doležalová a Roman
Vencl
Režie: Josef Vrána
Kojetínská Hanácká scéna měla letos
dvojí nelehký úkol – nejen naplnit zahajovací večer přehlídky, ale hlavně
hrát těsně po nejnovějším místním
hitu, krutopřísné psychologické frašce
s hororovými prvky „Šílení puberťáci“
místních Mimoňů. Komedie populární
dvojice autorů Vencla a Doležalové
„Když se zhasne“ se nicméně členové
souboru zhostili se ctí, a to navzdory
jednomu záskoku a jednomu úrazu
v řadách interpretů.
Porota konstatovala, že Hanáci mají

příjemné představení ušité na míru
svým divákům a vytěžující fakt, že
autorství předlohy i režie jsou dílem
herců, tedy stavějí na dobré znalosti divadelních zákonitostí a možností
a mají smysl pro přesnou stavbu dialogu a slovního gagu.
Tvůrci zvolili nikoli cestu sitcomu, ale
cestu detailně stavěné až psychologicky laděné, byť humorné podívané.
Porota v debatě s účinkujícími doporučila inscenaci zkrátit – a to nejen
prostřednictvím škrtů, ale i zrychlení
akcí a zkáznění herecké práce, také
pohlídat si a zbavit se věcí a úkonů,
které hercům nepomáhají (od nefungujících nahrávek telefonátů v úvodu
po některé pokusy o akce, které jdou

účinkujícím tzv. „proti srsti“), dopracovat zacházení se scénickými prvky
(byť scéna z paravánů s výtvarným
dotvořením byla shledána funkční
a vtipnou) a pohlídat si temporytmus

Veroničin pokoj
Divadelní spolek Kroměříž
Autor: Ira Levin
Režie: Ladislav „Láry“ Kolář
DS Kroměříž je každoročním účastníkem Divadelního Kojetína a málokdy
přiveze inscenaci, která by nebyla tím
či oním způsobem zajímavá. Tentokrát
pozval diváky do Veroničina pokoje
– tedy do prostoru za oponou, kde
v prostorovém řešení zvaném aréna
(diváci sedí ze čtyř stran) otevřel příběh o hledání „nejskutečnější skutečnosti“, o Susan, jež má hrát Veroniku…
nebo se jí stát a žít její život… nebo
vzít na svá bedra trest za její vinu
a zemřít… za zločin, který se stal
v roce 1930… nebo snad v roce 1973?
Co se děje doopravdy, co je jen iluze,
kdo je kdo, kdo hraje jakou roli, co je
ještě normální a kdo je psychopat – to
jsou otázky, které vzbuzuje psychothriller Iry Levina, velmi zručně napsaný
a poskytující příležitost k podívané, jež

udržuje diváka v nejistotě a napětí od
začátku do konce.
Kroměřížská inscenace nabízí tři vynikající (Jiří Kašík, Jana Štěpánová
a Jan Raclavský) a jeden omračující
herecký výkon (Jana Hostičková), drží
atmosféru zejména díky propracované
zvukové složce a hudbě (poklona patří Radku Štěpánovi), racionální dávkování nápověd pro diváka a přesná
mizanscéna (velmi zjednodušeně řečeno, postupně odhalovat fakta a hrát
je do čtyř stran je zhruba stejně těžké
– poklona režisérovi Lárymu Kolářovi
i účinkujícím).
A tak porota pouze uvažovala o prostředcích, které by možná mohly pomoci ještě zvýšit působivost inscenace (od ztišení některých pasáží po
přeorganizování způsobu sdělení některých informací) a zmiňovala rušivé
detaily (zmínka o falešném kníru atd.).
Viděli jsme zkrátka Divadlo. Divadlo
s velkým D…

představení.
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Pěna dní
Divadelní soubor Aspol Brno
Scénář a režie: Petra Rychetská
ASpol Brno hrál na Divadelním Kojetíně několikrát; v posledních letech se
tento soubor prezentoval ambiciózními
projekty, např. Kabaretem Moskva (přepracování Bulgakovova románu Mistr
a Markétka) nebo Pokrevními bratry
(dramatizace Ambjornsenova románu
o soužití dvou autistů). I tentokrát si
brněnští divadelníci vybrali nelehkou
látku – Vianův surrealistický román
z roku 1947 Pěna dní. Porotu výsledný
osmdesátiminutový tvar, stavěný z větší
části kolektivní prací souboru, ponoukl
k debatě vášnivé jako Chickova oddanost k Jean-Pol Partrovi – na veřejné
debatě pak Vladimír Fekar vyzdvihl metodu práce, nazývanou odborně working progress, pro Láďu Vrchovského
to byla především zpráva o stavu duší
účinkujících, Petra K. vnímala intenziv-

ně pospolitost brněnské partičky. Nebylo možné opominout, že vedle precizně
vystavěných obrazů (Partrova přednáška, pracující kolem auta, zrození kovové růže…) a některých zajímavě pojatých vedlejších postav (Elis či doktor
Mišmaš) trpí inscenace nevyrovnaností
a nerozhodnutostí. Režisérka Petra
Rychecká popsala, jakým způsobem
ASpol pracuje; někteří účinkující se
přidali reflexemi proběhnuvší práce či
dovysvětlením některých situací ve hře.
Z debaty vyplynulo, že je pro ně důležitá nejen fáze hledání materiálu nebo
fáze od začátku zkoušení po premiéru –
ale také hraní, po kterém se jim dostane
zpětné vazby od diváků.
A o čem že to vlastně brněnští hráli?
Vlastně nám to prozradila ještě před začátkem sympatická dvojice pouličních
umělců, která se pravidelně vetře na jeviště před začátkem představení (a je,
přiznejme si to, vystoupení od vystou-

pení vtipnější a zábavnější): „Ten, kdo
zná a někdy četl Pěnu dní, ví, že je to
příběh trošku absurdní, o lásce i bólu,
penězích a žalu, né o pěně výčepní.
Láska pravá je jen jedna na světě, hlavně ať vám v těle leknín nekvete, proto
si jí važte, hýčkat se ji snažte, když na
srdce zaklepe. Velká láska, ta se nikdy
nevrací, to vijó jak boháči, tak chudáci,
až hru uvidíte, tak se přesvědčíte, že
milovat se vyplácí.“

Vražda sexem
Lidové divadlo při MIKS Krnov
Autor: Joan Shirley
Režie: Tomáš Marek
Krnovské Lidové divadlo je soubor lidí,
kteří na jevišti velmi dobře vypadají, mají
dobrou techniku mluvy (což je v kojetínském sále, který doslova „žere zvuk“,
velmi důležité), umějí se v divadelním
prostoru pohybovat a – což je podle poroty velmi důležité a dává naději pro práci souboru na určitých žánrech – nebojí
se své tělesnosti. To, co jim podrazilo
nohy, byl dramaturgický výběr hry – hry,
která nabízí snad jen atraktivní název
„Vražda sexem“ (atraktivnější by snad
mohlo být jenom „Vražda sexem zdarma“), která je pouhým sledem hlášek
a dialogů, které sice působí vtipně, ale

nezakládají důvod pro fyzické jednání,
výraznou interakci a v první části bohužel ani situace a důsledně budovaný
žánr (střídá se bez jakékoli logiky komedie konverzační, situační, romantická
a bůhvíjaká další).
V rámci debaty s porotou se režisér
Tomáš Marek shodl s Ladislavem Vrchovským, že problém dramaturgie se
vine konáním Lidového divadla jako
červená nit (což není v ochotnickém divadle nic nepochopitelného a objevuje
se dost často). Vladimír Fekar se snažil pojmenovat způsoby, jak konkrétně
této komedii pomoci (např. rasantně ji
upravit a více posunout směrem ke commedii dell arte). Petra K. upozornila
na nutnost důslednějšího odhalování
významů a podtextů některých dialogů

a možnost slovního jednání.
Nakonec bylo přes úvahu o nešťastném
používání hudby konstatováno, že kdyby se celé představení krnovských odehrávalo v rytmu a s energií závěrečného
tance a děkovačky, kojetínský divák by
byl svědkem velmi atraktivní podívané.

Strašidlo Canterwillské
Divadlo Dostavník Přerov
Autor: Oscar Wilde
Úprava: Roman Vencl
Režie:. Vlasta Hartlová
„Strašidlo canterwillské“, novela Oscara Wildea z roku 1887, se dočkala
mnoha zpracování; přerovský Dostavník přivezl svou verzi, vycházející
z úpravy Romana Vencla, jež posouvá
dobu děje ze století devatenáctého do
století dvacátého a pokouší se některé
okolnosti a skutečnosti aktualizovat.
Romantizující příběh o osvobození lorda Canterwilla při prvním čtení, ironic-

ká výpověď o střetu dvou světů, světa
buranských, leč životaschopných Američanů a do minulosti patřících, ač noblesních Angličanů, při čtení druhém
se stal v podání přerovských formálně
dokonalou podívanou, se suverénními
hereckými výkony, elegantně řešenou
scénografií a vystavěnými situacemi.
Porota tak mohla upozorňovat jen na
skutečnosti, které neprospívají gradaci
a napětí představení (např. přeromantizování vztahu Canterwill-Virginie, příliš
lineární líčení událostí v druhé polovině
hry nebo folkově laděné písničky jakoby
z jiné hry).

Dostavník se nicméně dočkal nejvýraznějšího diváckého ohlasu – potlesk
na konci „Strašidla canterwillského“ byl
doslova dlouhotrvající…

Amant
Blud v Tyátru Bludov
Autor: Pavel Němec
Režie: Juliana Vohralíková

Blud v tyátru Bludov je příjemný soubor, který ví, na co stačí, a tak se nepouští do nepřiměřeně náročných titulů a raději vědomě zůstává v intencích

příjemného, nekomplikovaného, nikoli
však hloupého sousedského divadla.
Komedie „Amant“ Pavla Němce je
z rodu lidových komedií úsměvných až
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laskavých, založených na jednoduché
zápletce a vtipných, přesně pointovaných dialozích; není náhodou, že od
roku 2008, kdy byla hra napsána, ji
uvedlo cca 25 souborů, většinou ochotnických, včetně slovenských krajanů
v Torontu a českých krajanů v chorvatském Daruvaru. Blud v Tyátru Bludov
sáhl po tomto osvědčeném titulu (premiéra byla před třemi lety, ale soubor
se obměnil a dnes zůstalo z původní
verze jen pár účinkujících) a vyložil ji
jako výpověď o „maminkách, které to
s námi vždycky myslí dobře“; ale „někdy se snaží prostřednictvím svých
dětí hojit své vlastní nenaplněné ambice“. Jejich představení nabízí 75 minut
zábavy, je stavěno jako klasická „dve-

řovka“ (tu zručněji, tu méně šťastně)
a opírá se o herecké výkony, velmi dobré zejména u zkušenější části souboru
(Marie Holínková, Ivan Šinogl nebo
Vladimíra Vichtová). Souboru bylo doporučeno důslednější gradování představení, dotažení jednotlivých situací
a přesnější pointování plus hlídání si
principu „akce-reakce“, účinkujícím
práce na dikci a celkovém fyzickém
zkáznění a režisérce (na dálku) vylehčení inscenace v první části, ve druhé
pak její zrychlení. Problematický byl
konec představení (akce Policajta à la
Růžový panter a epilog), který působil
jako násilně naroubovaný a zbytečný.
P. S. Vladimír Fekar dospěl k tomu,
že „Amant“ by mohl být pro amatér-

ské herce velkou školou – a zasnil se
nad představou, že by v rámci cvičení
zkusili část komedie provést jako čistou commedii dell´arte, následně jako
prvorepublikovou komedii, pak jako
komedii současnou… :-)

Drcla loktem vo kredenc
K.V.A.S. Karviná
Autor: Robert Vrba
Režie: Lucie Ráczová
Hra „Drcla loktem vo kredenc“ je situována do doby husákovské normalizace; honosí se podtitulem „pistáciová
retrokomedie z prostředí socialistického mlékárenského závodu“ a napsal
ji překvapivě příslušník generace postsametové (Robert Vrba se narodil
v roce 1987). Zatímco první polovina
představení karvinského K.V.A.S.u
působí jako soubor zábavných skečů
bez náznaku příběhu, zachraňuje ji sofistikovaná režie Lucie Ráczové, která
osvědčuje sympatický smysl pro detail
a pro velkorysost prostorového řešení (divadelní sál se stává podnikem
TERMIX, do kterého diváci vcházejí
s píchačkami) a samotný děj umísťuje
do dobře řešené členité scény, jíž sice
dominuje kancelář ředitele (je jakoby

na vrcholu pyramidy), ale její prostor
je tak malý, že nutí účinkující k fyzickému jednání. Problém práce na tomto
typu komedie – nakolik jít do karikatury
a nakolik ponechat reálné detaily – byl
uspokojivě vyřešen, zábavnosti komedie napomáhají některé přesnou měrou stylizované herecké výkony (představitelky trojice uklízeček a vrátného
– Zuzana Janků, Martina Orgoníková,
Ivana Židková, Milan Plášek).
Diskutabilní jsou jakoby interaktivní vstupy („schvalování“ reklamy na
termix aj.). Druhá polovina je svižnější, brzdí ji jen některé autorské
chyby (monolog na počátku druhé
poloviny je jako z jiného typu divadla)
– a snad i malý důraz na zlomení komedie do mrazivé tragikomedie v závěru inscenace. Tam, kde v expoziční
první polovině totiž vidíme výpověď
o čecháčkovské „vychcanosti“ a snaze udržet své byť ubohé status quo,
druhá polovina nabízí možnost uká-

zat aroganci moci, která byla typická
pro dobu reálsocialismu (aroganci
ředitele, vrátného, uklízeček – prostě
každého, kdo si urval kousíček moci
na větším či menším „dvorku“), ale
začíná být čím dál výraznějším znakem doby současné.
Při debatě poroty se souborem zkrátka
bylo o čem mluvit – a závěr patřil mrtvolám: „odborník na mrtvoly“ z Krnova
pochvalně kvitoval jevištní práci „mrtvoly“ z Karviné…

Sluha dvou pánů
Divadlo Haná Vyškov
Autor: Carlo Goldoni
Režie: Dalibor Dufek
Inscenace populární komedie Carla
Goldoniho „Sluha dvou pánů“ divadla
Haná Vyškov v režii Dalibora Dufka
byla jednoznačně vnímána jako velmi
dobrá, se strukturou na vysoké úrovni,
s účelným scénografickým a kostýmním řešením, s přesnou prací s hudbou a rytmem (Ladislav Vrchovský
mluvil o tom, že hudba mu definovala
pocit z toho kterého výstupu v komedii)
i nadstandardním hereckým provedením. Vyškovští jsou osobnostně dobře
rozložený soubor, který evidentně věnuje velkou pozornost řemeslu, technice pohybu po jevišti i technice mluvy; navíc účinkující obdařili jednotlivé

postavy přesnou a srozumitelnou fyzickou charakteristikou, režisér jim ve
valné většině případů dokázal pomoci
určením vůdčího úkolu té které situace
a té které akce a nabízením možností
pointování.
Rezervy má inscenace v herecké
souhře, tu a tam skřípe stavba jednotlivých
lazzi, proběhla úvaha o škodlivosti
přílišné pietnosti vůči předloze, ale
i ocenění faktu, že soubor nekopíroval
známá provedení „Sluhy dvou pánů“
(byť inspiraci našel ve zlínské inscenaci, ze které si vypůjčil hudbu a některá řešení). Diváci ze spřátelených
souborů na závěr debaty s porotou
hovořili o tom, že „mají o čem přemýšlet“ a vyškovskou inscenaci odměnili
dalším uznalým potleskem.
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Dvanáct
Divadelní sdružení Horních Počernic
Autor: Pavel Kohout
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Divadelní sdružení Horních Počernic si
vybralo k účasti na postupové přehlídce Divadelní Kojetín 2016 inscenaci
hry Pavla Kohouta Dvanáct.
I když je text hry poplatný době svého
vzniku v roce 1963, inscenační tým v čele
s režisérkami Janou Sůvovou a Klárou
Šimicovou za vydatného přispění kolektivu účinkujících ve svém přístupu
k textu dokázal najít důvod k insceno-

vání hry i po více než padesáti letech
od jejího napsání, a samotným autorem také určení do doby budování reálného socialismu.
Inscenátoři se zdárně vyhnuli zdůrazňování ideologické roviny textu a zdůraznili jeho potenciál v oblasti vztahů
mezi postavami a z nich vznikajících
dramatických situací. Nejvyšší kvalitou inscenace je však čitelné sdělení
názoru na roli lidské individuality i názorové souhry uvnitř lidského kolektivu
v době, kdy se dnešní společnost potýká právě s nekritickýcn uplatňováním
práv jednotlivce občas i na úkor kvality

života celé společnosti. Týmovým pojetím se pak inscenace blíží téměř ke
generační výpovědi.

NESoutěžní část divadelního kojetína 2016
Růže pro Algernon
Divadlo Tramtarie Olomouc
Autor: Daniel Keyes
Režie: Vladislav Kracík
Letošní přehlídka divadelních souborů
v Kojetíně začala velmi slibně - tedy
jak pro koho. Gymnaziální žactvo
a studentstvo značně ochuzeno o většinu velké přestávky ve škole, bylo
před desátou hodinou nahnáno do
kojetínské Sokolovny, aby zhlédlo první nesoutěžní představení „Růže pro
Algernon“, což je v mých očích velmi
smutné, avšak pravdivé dílo, napsané
původně Danielem Keyesem. Herci
z Olomouce jej však podali ve velmi
odlehčené verzi, která korespondovala
s dnešním naladěním studentů - každá
věková skupina si mohla najít to své.
Ti mladší mohli ocenit vtipné scénky
s fotbalem nebo rozpačitými situacemi

při milování (podané samozřejmě ve
vší počestnosti) a ti ostatní se mohli
poté ztratit v hlubokých myšlenkách,
které tato divadelní hra bezesporu
přináší. Děj začíná v nejmenovaném
výzkumném centru, kde se dva doktoři snaží provést utajovaný převratný
pokus na člověku, za účelem trvalého
zvýšení jeho inteligence operativním
způsobem. Charlie Gordon trpí mentální retardací a jeho IQ nepřesahuje hranici sedmdesáti. Zároveň s ním však
testují také myš jménem Algernon, na
které provádějí tytéž pokusy. Postupem
času se intelekt obou zvyšuje raketovým tempem, vše se tedy zdá vyhráno
až do doby, než myš uteče a zemře
na následky operací, načež se hlavní
hrdina Charlie ujme výzkumu, dokončí
jej a zjistí, že ze zkoumaných objektů
se po určité době opět stanou bytosti

Divadelní cestopis aneb Evropou
od renesance po realismus
Divadélko pro školy Hradec Králové
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček
Režie: Karel Morávek j.h.
To už to tak prostě je, že přijedou ti
dva sympatičtí páni z Hradce Králové
s nějakým novým, staronovým či úplně starým představením pro ty naše
kojetínské drobečky. Letošek samo-

zřejmě nebyl výjimkou a tak tu máme
Divadelní Cestopis pro základní
a střední školy. Toto milé představení jsme měli možnost vidět v budově
naší Sokolovny již několikrát.
Legendární je pak scéna, kdy doktor operuje pacienta v bdělém stavu
a při té příležitosti mu vytáhne střevo.
Posléze se jej zeptá, jestlipak vidí na
svém střevě nějaké očko. Vyděšený
rozřezanec zděšeně vyloudí hlasité

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Divadlo Koráb Brno
Předloha: Karel Jaromír Erben
Režie: Radim Koráb
Divadlo Koráb je divadelní těleso zaměřené na dětské publikum. Od roku
1997 působí stabilně v Brně, odkud vyjíždí hrát do celé České republiky a na
Slovensko. Koráb kombinuje činohru
a loutkoherectví, klade důraz na pestrost výtvarné scény. Jedním z hlavních
cílů všech inscenací je interakce mezi

jevištěm a hledištěm a pobavení dětských i dospělých diváků zároveň.
Klasická pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký v provedení Divadla Koráb je protkaná písničkami a loutkami
a hrají tří herci. Dlouhý se ze svých
čtyřiceti centimetrů dokáže vytáhnout
až do dvou metrů, Široký se šíří k neudržení a Bystrozraký po sundání šátku
bystří své světelné oči. V pohádce se
děti potkají i se zlým černokněžníkem.
Pohádka byla určena pro děti z ma-

s původním IQ. Vše bylo podpořeno
skvělým hereckým výkonem hlavního
hrdiny, který musel více než hodinu
v kuse hrát postiženého Charlieho,
a také do skvělé scénografie, zvukových stop, promítání a jiných speciálních efektů, na které jsme již od olomouckého divadla zvyklí z představení
minulých let, jako například Romance
pro křídlovku či Čapkovo R.U.R.

teřských škol a žáky prvního stupně
základní škol.
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A VÍTĚZ
Na nedělním závěrečném slavnostním vyhlášení, kdy za odbornou
porotu Ladislav Vrchovský zhodnotil
celkovou úroveň letošního festivalu,
udělil lektorský sbor individuální ocenění - v nižší kategorii udělil čestná
uznání a ve vyšší kategorii ceny.
Čestné uznání bylo uděleno:
- Marii Němečkové za roli Imeldy
v inscenaci Když se zhasne,
- Radku Baštincovi za roli Trevora
v inscenaci Když se zhasne,
- Šárce Benešové za roli Doktora
Mišmaše atd. v inscenaci Pěna dní,
- Janu Pirklovi za roli Bernieho v inscenaci Vražda sexem,
- Vlastě Hartlové za režii a scénografické řešení inscenace Strašidlo
canterwillské,
- Vladimíře Vichtové za roli Emilky
v inscenaci Amant,
- Lucii Ráczové za režii inscenace
Drcla loktem vo kredenc,
- Martině Orgoníkové za roli uklízečky Marcely Červinkové v inscenaci Drcla loktem vo kredenc,
- Ivaně Židkové za roli uklízečky Jarunky Ventrubové v inscenaci Drcla
loktem vo kredenc,
- Tomáši Bartoníkovi za roli Truffaldina v inscenaci Sluha dvou pánů,
- Divadelnímu sdružení Horních
Počernic za dramaturgii inscenace
Dvanáct.

- Jiřímu Kašíkovi za roli Muže v inscenaci Veroničin pokoj,
- Zdeňku Hilbertovi za roli Lorda de
Canterwille a Ducha v inscenaci Strašidlo canterwillské,
- Renatě Bartlové za roli Umneyové
v inscenaci Strašidlo canterwillské,
- Silvii Gracové za scénografii inscenace Drcla loktem vo kredenc,
- Zuzaně Janků za roli uklízečky Vladěny Svěcené v inscenaci Drcla loktem
vo kredenc,
- Daliboru Dufkovi za režii inscenace
Sluha dvou pánů,
- Pavlu Vaculíkovi II. za roli Silvia v inscenaci Sluha dvou pánů,
- Olze Vymazalové za roli Beatrice
Rasponi v inscenaci Sluha dvou pánů,
- Davidu Plášilovi za roli Florinda Aretusi v inscenaci Sluha dvou pánů,
- Iloně Dvořáčkové za roli Smeraldiny
v inscenaci Sluha dvou pánů,
- Janě Sůvové a Kláře Šimicové za
režijní vedení herců v inscenaci Dvanáct,
- Michalu Pivarči za roli Víta v inscenaci Dvanáct,
- Ondřeji Hrubešovi za inscenaci Dvanáct,
- Nikole Sýkorové za roli Vlasty v inscenaci Dvanáct,
- Divadelnímu spolku Kroměříž za
inscenaci Veroničin pokoj.

Zvláštní cena poroty byla udělena:
Divadelní skupině Mimoni za krutopřísnou grotesku Šílení puberťáci.
Cena Divadelního Koječáka byla
udělena:
Divadelnímu spolku Kroměříž za inscenaci Veroničin pokoj
Cena kabaretu Chat Noir byla udělena:
Haně Svačinové a Milanu Zahradníkovi za písně pro mládence a panny na
světlo vydané, před divadly provozované a veleváženému publiku co uvidí
osvětlující
Nominace na Divadelní Piknik Volyně 2016:
Veroničin pokoj Divadelního spolku
Kroměříž
Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2016 (bez uvedení pořadí):
Drcla loktem vo kredenc souboru
K.V.A.S. Karviná
Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2016 (bez uvedení pořadí):
Sluha dvou pánů Divadla Haná Vyškov
Doporučení na Mladou scénu Ústí
nad Orlicí 2016:
Dvanáct Divadelního sdružení Horních Počernic

Cena byla udělena:
- Janě Hostičkové za roli Dívky v inscenaci Veroničin pokoj,
- Janu Raclavskému za roli Chlapce
v inscenaci Veroničin pokoj,
- Janě Štěpánové za roli Ženy v inscenaci Veroničin pokoj,

DOPROVODNÉ AKCE
Festival byl velmi netradičně zahájen.
Poprvé se na kojetínských prknech
představila dětská divadelní skupina
„Mimoni“ (Martin a Kristýna Ligačovi,
Jana Dostálíková, Marie Medunová,
Ela a Martin Noskovi, Klára Tejchmanová, Anna Hovorková, Pavla Košťálková, Lenka Kusáková) se scénkou
Šílení puberťáci, která byla sondou do
dnešních mezilidských vztahů. Děti
si scénku samy vymyslely a režijně
je vedli Jakub Šírek a Milan Zahradník z Městského kulturního střediska
Kojetín. Mimoni sklidili velký aplaus

u diváků, ohromili i odbornou porotu,
která jim udělalila zvláštní cenu za
krutopřísnou grotesku a starosta Jiří
Šírek na zahájení konstatoval, že do
Divadelního Kojetína nepřichází pouze jaro, ale i mladá herecká krev.
Oživením letošní přehlídky byly kramářské písničky v podání Milana
Zahradníka a Hany Svačinové, které
zazněly před každým představením.
Všechny soubory přivítali tradičně
chlebem a solí naši mladí Hanáci
v krásných hanáckých krojích.
Vestibul Sokolovny byl vyzdoben

výstavou Hanáci z pohledu malířky Marie Gardavské kdysi a dnes
a o pozdní páteční hudební rozptýlení
se postaral Janek Tabara.
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NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Divadelního Kojetína
byla nadprůměrná. Vysokou návštěvnost měla večerní představení, která byla vyprodaná. Dopolední
a odpolední uváděné inscenace se

potýkaly s menší, ale oproti rokům
minulým velmi dobrou, diváckou podporou. Posunutí dopoledního hracího
času z deseti na jedenáctou hodinu
se setkalo s kladným ohlasem.

Sokolovnu navštívilo:
- cca dva tisíce diváků.
V rámci přehlídky vystoupilo:
- cca sto padesát účinkujících.

PROPAGACE
Propagace Divadelního 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,
Stříbrnice, Křenovice a Polkovice,
- festivalová brožurka (distribuce všem zúčastněným souborům,
jednotlivcům - příznivcům Divadelního Kojetína, zastupitelům
města, starostům obcí..., zdarma
v místě festivalu),
- zveřejnění na internetových stránkách Města Kojetín i MěKS Kojetín
(průběžné informace z festivalu),
- informace o přehlídce v Kojetínském zpravodaji č. 3/16 a 4/16,
- informace v tisku a v rádiích (články, pozvánky, program, reportáže,
představení jednotlivých souborů),
- čestné vstupenky (významným
představitelům města, starostům,
sponzorům...),

- vyšlo šest čísel festivalového časopisu Divadelní Koječák,
- nově - byly vyrobeny placky a tašky Divadelní Kojetín
- zúčasněné soubory obdržely
v upomínku na Divadelní Kojetín
účastnický list a propagační materiály města, Mikroregionu Střední
Haná a Olomouckého kraje,
- ocennění získali diplomy a keramické sošky.

DIVADELNÍ KOJEČÁK
Vyšlo také šest čísel časopisu Divadelní Koječák, který se stal neodmyslitelnou součástí přehlídky. Jsou v něm
shrnuty jednotlivé přehlídkové dny,
pohlíží na festivalové dění s humorem
a recesí typickým pro redakci časopisu,

který tvoří mladí lidé okolo šéfredaktorky Hany Hásové (David Dvořák / Vladimír Fekar / David Hás / Petra Kohutová
/ Klára Krčmařová / Lukáš Lejnar / Tereza Panáková / Hana Svačinová / Jakub
Šírek / Jan Tabara / Milan Zahradník /

Jan Žmolík). Ladislav Vrchovský ve
svém závěrečném vystoupení dokonce prohlásil, že kojetínský festivalový
časopis bude dávat příkladem ostatním pořadatelům přehlídek. Což je od
českého novináře velká pochvala.
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PODĚKOVÁNÍ
A na závěr - tradiční slova díků:
- všem divadelníkům a divadelním
souborům, bez kterých by se přehlídka v Kojetíně neuskutečnila: Divadlo
Tramtarie Olomouc, DS Hanácká
scéna MěKS Kojetín, Divadélko pro
školy Hradec Králové, Divadelní
spolek Kroměříž, DS ASpol Brno,
Divadlo Koráb Brno, Lidové divadlo
při MIKS Krnov, Divadlo Dostavník
Přerov, Blud v Tyátru Bludov, K.V.A.S
Karviná, Divadlo Haná Vyškov, Divadelní sdružení Horních Počernic,
- všem věrným divákům, kteří festival
navštívili,
- lektorům odborné poroty - Petře
Kohutové, Vladimíru Fekarovi, Ladislavu Vrchovskému,
- skupině Mimoni za zahájení přehlídky scénkou Šílení puberťáci,
- Městu Kojetín, Ministerstvu kultury
ČR a Olomouckému kraji za finanční
podporu,
- všem sponzorům přehlídky,
- reportérům Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hanou Hadičkou
Hásovou, kteří vydali šest čísel Divadelního Koječáka (David Dvořák/
Vladimír Fekar/David Hás/Hana Hásová/Petra Kohutová/Klára Krčmařo-

vá/Lukáš Lejnar/Tereza Panáková/
Hana Svačinová/Jakub Šírek/Jan
Tabara/Milan Zahradník/Jan Žmolík),
- Janku Tabarovi za páteční koncert,
- všem mladým Hanákům a Hanačkám za uvítání všech souborů na
přehlídce,
- fotografce Janě Večeřové za pořízení fotografií z představeních,
- hasičům za požární asistence,
- všem nejmenovaným, kteří se podí-

leli na zdárném chodu kojetínského
festivalu, za jejich podporu,
- velké poděkování si bezesporu
také zaslouží kolektiv pracovníků
kulturního střediska a pomocníků,
bez kterých by festival neproběhl
hladce - Kateřina Krčmařová, Jana
Nováková, Jakub Šírek, Milan Zahradník, Alena Zicháčková, Martina
Márč Baculáková a technik (herec)
Honza Racek Raclavský.

FINANCE
Celkové náklady
501 - materiál

148.900 Kč Celkové výnosy
7.500 Kč vstupné

148.900 Kč
65.800 Kč

513 - náklady na repre

15.200 Kč dotace - Ministerstvo kultury ČR

30.000 Kč

518 - služby

82.700 Kč dotace - Olomoucký kraj

20.000 Kč

521 - mzdy - DPP

43.500 Kč rozdíl - rozpočet MěKS

33.100 Kč

Kojetínské hody 2016
Termín konání 18. ročníku Kojetínských
hodů připadl na víkend 12. - 14. srpna
2016.
Kojetínské hudební léto bylo rozloženo
do pěti letních podvečerů v měsících
červen, červenec a srpen - viz program.
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, Sbor doborovolných hasičů Kojetín, Městská policie Kojetín, Policie ČR, Sokol Kojetín,

DDM Kojetín, Kroměřížská dráha, Farnost Kojetín, Školní jídelna Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, Hannibal Lecter, Dušan Meduna, Antonín Beneš a ostatní.
Sponozoři: VaK Přerov, Ptáček - pozemní stavby, Hanák nábytek, HG
Style, Best work, Elektromontáže
Petružela, Tereos TTD, Mlýn Kojetín,
stavební firma Ladislav Bradna, Nell
projekt, Multi-S, Lékárna U Zlatého
lva, ProPal, Strabag, Restaurace Na
Hrázi U Tondy, HMS - real - stavební
a obchodní společnost, BenzHor, Počítačový servis Ladislav Polák, Katos
tiskárna, MUDr. Richard Kobza, MVDr.
Marek Odložilík.
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PROGRAM - Kojetínské hody 2016
PÁTEK 12. SRPNA 2016

NEDĚLE 14. SRPNA 2016

Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí Kojetín - celý den

Mše svatá
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 9 hodin

Vernisáž výstavy Čerstvé věci
tvůrčí skupiny Signál 64
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin
Kojetínská kytara vol 4
Nádvoří VIC Kojetín - 18 hodin
Hudební festival kojetínských kapel: Jan Tabara,
There´s Blood In My Ears, IQ Opice, Hannibal Lecter,
Hard To Believe...
Slavnostní otevření
Hrůzostrašného sklepení
Sklep VIC Kojetín - 20 hodin
Mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18 hodin
Večer s hudbou
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin
Živá hudba
Restaurace Na Hrázi u Tondy - 20 hodin

SOBOTA 13. SRPNA 2016
Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí Kojetín - celý den
Hasičské závody „O Hodový koláč“
Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“) - 9 hodin
Historické motorové vozy
Kojetín - Tovačov a zpět
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu
Areál sokolské zahrady - 9 hodin
Taneční hodová zábava
s kapelou Tip Top-Q
Areál sokolské zahrady - 20 hodin
Výstava Čerstvé věci
tvůrčí skupiny Signál 64
VIC Kojetín - Galerie: 9 - 17 hodin
Ztracená tvář Hané (Ze života na Hané)
VIC Kojetín - Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Hrůzostrašné sklepení
VIC Kojetín - Sklep - 9 - 17 hodin
Jízdy na koních a ponících a živá hudba
Restaurace Na Hrázi u Tondy - 14 hodin
XVI. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila
Sokolovna Kojetín - 14 hodin
Veřejné prohlídky
Židovský hřbitov - 9 - 17 hodin
Mše svatá
předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18 hodin

Mariánské nešpory
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 17 hodin
Kolotoče a pouťové atrakce
hodový jarmark, skákací hrady,
skluzavky...
Masarykovo náměstí - celý den
Hry a soutěže pro děti - DDM kojetín
Masarykovo náměstí - 14 hodin
Jízdy autovláčem po Kojetíně
Nástupní místo Masarykovo náměstí - od 14 hodin
Výstava Čerstvé věci
tvůrčí skupiny Signál 64
VIC Kojetín - Galerie: 9 - 19 hodin
Ztracená tvář Hané (Ze života na Hané)
VIC Kojetín - Expozice muzea: 9 - 19 hodin
Hrůzostrašné sklepení
VIC Kojetín - Sklep - 9 - 19 hodin
Cimbálová muzika Dubina
VIC Kojetín - Nádvoří - 14 hodin
Veřejné prohlídky
Židovský hřbitov - 9 - 17 hodin
Hodovní prohlídka Husova sboru
Židovská synagoga - 15 a 17 hodin
Historické motorové vozy Kojetín - Tovačov a zpět
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Výstava jiřin
Dům zahrádkářů na ulici Podvalí

Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin

Průvod Hanáků - Ječmínkova jízda králů
Předání hodového práva
10 - 13.30 hodin

Vystoupení národopisných souborů

Ječmínek Chropyně, Kyselovský Hanáček,
Ječmínek Chropyně, Kosíř Kostelec na Hané
Hlahol Mysločovice, Klas Kralice, Kopaničár Starý
Hrozenkov, Hanáci z Hulína Hanácké sóbor Hruška,
Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba Moravská Veselka
14 - 15 hodin

Taneční klub KST Swing Kroměříž
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15 - 20 hodin
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
JELEN
PENZISTOR
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Shrnutí - Kojetínské hody 2016
I v letošním roce se v Kojetíně celý
víkend od pátku do neděle hodova-

lo a slavilo s bohatým programem.
O víkendu 12. - 14. srpna 2016 se

tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech.

Pátek 12. srpna 2016

jetínské kytary. Po osmnácté hodině
večerní zahájil tento festival domácí
Janek Tabara. V pozdějších hodinách
mohli diváci vidět a hlavně slyšet kapely There´s Blood In My Ears, IQ
Opice, Hannibal Lecter. Namísto avizované kapely Hard To Believe, která
se bohužel nemohla festivalu zúčastnit, vystopila rap-alternativní skupina
Nejsme z Kojetína.
Spestřením v průběhu večera bylo
bezesporu také otevření Hrůzostrašného sklepa taktéž v prostorách VIC.
Příchozí přivítala ředitelka MěKS Ko-

jetín Hana Svačinová a starosta města Jiří Šírek, který slavnostně přestřihl
stuhu před vchodem do sklepení. Pak
už nic nebránilo návštěvníkům, aby
se příjemně báli v hrůzostrašné expozici, která bude zpřístupněna a doplňována o další atrakce i v budoucnu.
Pro ty, kteří vyznávají jiné hudební žánry, byl navíc připraven večer
s živou hudbou v Restauraci Na
Hrázi U Tondy a pozadu nezůstala
ani Hospůdka U Pedyho, jenž nabídla hodovníkům hudbu reprodukovanou.

Příznivci harmonik, ať už pianových,
chromatických, či heligonek mohli zavítat do Sokolovny Kojetín, kde probíhalo již XVI. Setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Umístění piánových
harmonik: 1. místo Martin Přichystal
z Olomouce, 2. místo Roman Straka z Vídně, 3. místo František Bíza
z Mutěnic. Umístění chromatických
harmonik: 1. místo Vlastimil Pokorný z Náměště nad Oslavou, 2. místo

Roman Straka z Vídně, 3. místo Josef Pavelka se zpěvavačkami Veronikou Žejdlíkovou a Marií Kudíkovou
z Valašského Meziříčí. Umístění heligonek: 1. místo Jaroslav Melicherík
z Povážské Bystrice, 2. místo Jiří Hampl z Dubicka, 3. místo Vlastimil Bělaška
z Koválovic Osičan.
O zpestření sobotního hodového programu se postarali i pracovníci restaurace Na Hrázi U Tondy, kde se mohly

V pátek 12. srpna 2016 se v Kojetíně zahajovaly hody vernisáží výstavy
tvůrčí skupiny Signál 64 s názvem
Čerstvé věci. V prostorách galerie
VIC mohli návštěvníci obdivovat fotografie, obrazy a keramiku od členů
Signálu 64 a jejich hostů. Významná
část expozice byla věnována tvorbě
Jaroslava Kačírka staršího, od jehož
narození uplynulo v letošním roce
90. let. Tento předhodový večer ožilo nádvoří VIC také 4. ročníkem Ko-

Sobota 13. srpna 2016
Slunná sobota 13. srpna 2016 přislibovala další zdárný den kojetínských
hodů, který se nesl v soutěžním duchu.
Od časného rána soupeřila volejbalová družstva v areálu sokolské zahrady
na Turnaji Střední Moravy.
Současně se na hřišti u stadionu Morava Kojetín konaly hasičské závody
„O Hodový koláč“.
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děti povozit na koních a ponících.
Svojí troškou do pomyslného hodového mlýna přispěli i nadšenci z Kroměřížské dráhy, o. s., kteří vypravili na trati
Kojetín-Tovačov motorový vůz „Kredenc“ M262.018 s vozy Bix.
Ve večerních hodinách se pak volejbalové a tenisové kurty proměnily v taneční parket. K poslechu a tanci hrála do
raních hodin kapela Tip Top-Q.

Neděle 14. srpna 2016
V neděli 14. srpna po deváté hodině
ranní tradičně vyrazil do ulic Kojetína
krojovaný průvod společně s jízdou
králů. Do pochodu vesele vyhrávala
dechová hudba Hanačka z Břestu.
Po příchodu na Masarykovo náměstí
následovalo klepání na radnici a následné předání hodového práva, ale
to už se koječtí Hanáci přesunuli na
připravené pódium, kde byl letos podle právoplatných regulí vyplacen rádní a zastupitel František Krejčiřík. Pak
už následoval folklórní program, ve
kterém se divákům představil Hanácké sóbor Hruška, Ječmínek z Chropyně, Hanáček z Kyselovic, Hanáci
z Hulína, Kosíř Kostelec, Klas z Kralic,
pěvecký soubor Hlahol z Mysločovic,
Kopaničár ze Starého Hrozenkova
a na závěr samozřejmě domácí Hanácká beseda s pásmem „Čepení
nevěsty“. Poté následoval samostatný vstup dechové hudby Hanačky

z Břestu, která tak pomyslně ukončila
folklórní dopoledne. Ten, kdo chtěl pokračovat ve folklórním duchu měl příležitost navštívit nádvoří VIC, kde celé
odpoledne hrála cimbálová muzika
Dubina. Nedílnou součástí hodů jsou
i jarmareční stánky a různé pouťové
atrakce. Letos ocenili především rodiče a prarodiče s dětmi kolotoče, jenž
byly umístěny na volném prostranství
za VIC. Kdo se chtěl pokochat krásami Kojetína, mohl využit jízdu oblíbeným autovláčkem.
Po krátkém oddechu program pokračoval tanečním vystoupením tanečního klubu KST Swing z Kroměříže,
v jejich řadách se rekrutovala i mládež z Kojetína. Následovala obligátní
soutěž v pojídání pukačů. V kategorii
mužů zvítězil již počtvrté Jarda Němec z Bystrého u Poličky, kdy v čase
1:27 minuty spořádal rovných deset
pukačů. V kategorii žen se umístila na
první příčce Drahomíra Grobnerová
z Počenic, která taktéž již počtvrté ob-

hájila svoje prvenství v čase 1:32. Po
této disciplíně se na pódiu už pomalu připravovala hudební skupina Ponožky pana Semtamťuka z Berouna.
Tato kapela připomínající Banjo Band
Ivana Mládka pobavila přítomné především inteligentním humorem obsaženým v textech svých písní. Zlatým
hřebem a hlavní hvězdou letošních
hodů byla pražská hudební skupina
Jelen. Ta i přes chvilkovou dešťovou
sprchu hrála naplno a diváci ji za to
odměnili zaslouženým potleskem
a ovacemi. Jelen je především známý písněmi Magdaléna, Co bylo dál,
Světlo ve tmě a samozřejmě i jejich
nejznámější písní Jelen, která dala
této kapele jméno. Nedělní hodový
program zakončil Penzistor, rocková
formace z Přerova v originálních kostýmech s originálními texty. Třídenní
hodový maraton, tak úspěšně skončil. Ti, kteří chtěli hodovat dále, určitě
využili některé z otevřených pohostinských zařízení.

strana 15

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2016

Shrnutí - Kojetínské hody 2016

strana 16

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2016

Shrnutí - Kojetínské hody 2016

Kojetínské hudební léto 2016

strana 17

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2016

shrnutí - Kojetínské hudební léto 2016
Letošní Kojetínské hudební léto
2016 probíhalo od června do srpna 2016 v pěti podvečerech.
V letošním roce se rozhodlo MěKS
Kojetín uspořádat tradiční hudební
léto ne jen v týdnu po hodovém víkendu, ale v průběhu letních měsíců
června, července a srpna.
Ve středu 8. června 2016 odstartovali tento hudební maratón žáci
ZUŠ Kojetín. Program byl v pravdě
pestrý. Vedle žesťového tria, klávesového tria, bubenického dua, tria
a dokonce i septetu se předvedli
v prvním bloku i zdatní sólisté. Diváci si mohli vychutnat skladby světových autorů jako například Chi-Mai
od Ennia Moricconeho nebo Zámek
v oblacích z muzikálu Bídníci. Bravurně byla provedena i píseň našeho klasického jazzového autora Jaroslava Ježka v podání žesťového
kvinteta. V druhé části programu se
předvedl posluchačům Malý dechový orchestr, se kterým si přítomní
určitě rádi zazpívali známé lidovky.
Dlužno podotknout, že kvalita tohoto dechové orchestru, pod vedením
L. Žabenského rok od roku stoupá.
Přemístěné pódium ještě nestihlo ani
vychladnout, když se na něm o dva
týdny později, ve středu 22. června
2016, představila nová vycházející
hvězda, kojetínská rocková kapela The Endorians. Ta diváky zvedla
z laviček především autorskými písněmi v podání podmanivé zpěvačky

Sabiny Neoralové. Záhy následoval
zlatý hřeb středečního večera v podobě vystoupení originálního hudebního seskupení čtyř violoncellistů
a bubeníka s názvem Arrhythmia.
Tato přerovská kapela dokázala,
že klasické nástroje se dají využít
i v odlišném žánru než je vážná hudba. V orchestrální úpravě zazněly
skladby od Apocalypticy, Nirvany,
Kabátů, Mettalicy a dalších interpretů. Součástí koncertu byly především
skladby z nově vydaného hudebního
nosiče s názvem Uncovered, které
si mohli fanoušci zakoupit i v Kojetíně. Muzikanti z Arrhythmie hráli se
zápalem, o čemž svědčily jejich roztřepené smyčce ke konci produkce
a nadšené ovace diváků, kteří ocenili poctivou a výborně podanou hudbu
z rukou vynikajících muzikantů.
V harmonogramu hudebního léta nesměl chybět samozřejmě ani domácí
pěvecký soubor Cantas, jehož paní
a dívky nás svým zpěvem obohatily ve středu 13. července 2016. Ke
zpestření programu si přizvaly holky z Cantasu dlouholeté kamarády,
a to skupinu Countrio z Hodonína,
se kterou si zazpívaly i několik písní. Poté se Countrio předvedlo v samostatném vstupu k radosti všech
country nadšenců.
Abychom nezapomněli ani na naše
seniory, přivítali jsme ve středu
27. července 2016 na náměstí dechovou hudbu Morkovčanka. I přes

nepříznivé deštivé počasí zdatní senioři a nejen oni vytrvali až do konce
produkce této kapely, která zahrála
jak klasické lidovky, tak i skladby
modernějšího rázu.
Rozloučení s hudebním létem se
neslo v rockovém duchu. V pátek
26. srpna 2016 se návštěvníkům Masarykova náměstí představilo hned
několik kapel. Tento minifestival zahájila rock-popová skupina Kowall
Company z Přerova, v zápětí se
představili divákům Critical Acclaim
taktéž z Přerova. Sympatie kojetínských si získal i Holter z Vyškova
a závěrečná rockenrolová kapela
Sleazy Roxxx se zpěvákem Petrem
Poláčkem, jehož mohli diváci vidět
v soutěži SuperStar.
Věříme, že všechny námi vybrané
kapely v rámci hudebního léta, oslovily co nejširší okruh milovníků hudby jako takové a každý si našel to
svoje, co ho potěšilo, protože jak by
řekl klasik: „Hudba je univerzální řeč
lidstva.“
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Návštěvnost
Kojetínské hody i Kojetínské hudební
léto berou nejen místní občané už tak
automaticky, že všechny akce konané u
této příležitosti jsou hojně navštěvované.
Solidní
návštěvnosti
se
těšily
páteční akce - Kojetínská kytara (4)
i večer s rockovou hudbou v Hospůdce
U Pedyho.
Na
dvacet
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 také na dvacet oddílů
z celé České republiky, Moravy i Slovenska. Turnaj těšil návštěvnosti volejbalových fanoušků.
Po ukončení turnaje se v areálu sokolské zahrady konal zábavný večer
s živou hudbou a tancem pro zúčastně-

né 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 i Slovenska, aby si soutěžně zahráli na svůj oblíbený nástroj a zazpívali
krásné české, moravské a slovenské
lidové písničky. Setkání harmonikářů
v Kojetíně je velmi populární - do Sokolovny harmonikáře přišlo povzbudit na
třista diváků.
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.
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.

propagace
Propagace Kojetínských hodů 2016
a Kojetínského hudebního léta 2016
byla zvládnuta opět na výbornou - plakáty (500 kusů) (výlep Kojetín, Kroměříž, Přerov, Prostějov, Mikroregion
Střední Haná), letáky - skládačky
(5.000 kusů) do všech domácností
v Kojetíně a do okolních obcí (Popůvky, Kovalovice, Uhřičice, Polkovice,
Stříbrnice, Měrovice), - veškeré grafické práce jsou zajištěny pracovní-

ky MěKS Kojetín zveřejnění na www.
mekskojetin.cz, www.kojetin.cz, Kojetínský zpravodaj, informace v tisku
a v rádiích. Po ukončení akce byla
akce zhodnocena v tisku i na www.
Během Kojetínkých hodů byl
v rámci jarmarku zřízen informační
stánek, kde byly k dispozici materiály
propagující město Kojetín, jeho historii
a památky, Mikroregion Střední Haná a
celý Olomoucký kraj.

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

finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Materiál
Reprezentace
Služby
Mzdy - dohody

422.700,00 CELKOVÉ VÝNOSY

422.700,00

0,00 Tržby za pronájem

6.600,00

40.400,00 Příspěvek Město Kojetín
362.100,00 Dotace Ol. kraj

164.000,00
30.000,00

20.200,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

222.100,00

závěr
Kojetínské hody opět dostály kvalit
městských slavností. Za to, že proběhly v takovém rozsahu, patří velké poděkování všem organizátorům,
pomocníkům i dobrovolníkům, kteří
se zapojili, ať již do příprav nebo se
přímo podíleli na hodovém průběhu
samotném (MěKS Kojetín, Město Kojetín, MěÚ Kojetín, SDH Kojetín, Městská policie Kojetín, Policie ČR, Sokol
Kojetín, DDM Kojetín, Kroměřížská
dráha, Farnost Kojetín, Školní jídelna
Kojetín, Zahrádkáři Kojetín, Hannibal Lecter, Dušan Meduna, Antonín

Beneš a ostatní). Velkou pochvalu a
obdiv si zaslouží všichni účinkující,
bez kterých by letní městské oslavy

neproběhly. Poděkování také náleží
Olomouckému kraji a všem sponzorům za finanční podporu.
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Evropský týden mobility 2016
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 chod-

cům, 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.
Sobota 10. září 2016
SE STAROSTOU KOJETÍNA NA KOLECH
DO CHROPYNĚ A BEZMĚROVA
10 hodin – sraz účastníků z Kojetínska
na Masarykově náměstí v Kojetíně
Trasa: Kojetín - Včelín - Chropyně - Plešovec - Bezměrov

MĚSTO KOJETÍN

Program a občerstvení:
Ranč Bezměrov, táborák, opékání špekáčků,
harmonika a zpěv...

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
A OSTATNÍ ORGANIZACE A SPOLKY MĚSTA

(Město Kojetín, MěKS Kojetín, Obec Bezměrov)

12. září - 23. září 2016
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Informace: DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín
Pro děti do 15 let. Z výtvarných děl bude
uspořádána výstava na DDM Kojetín (DDM Kojetín)

pořádají

Pátek 16. září 2016
KONCERT ZUŠ KOJETÍN
17 hodin – Nádvoří VIC Kojetín
Vystoupí: Dechový orchestr Kojetín (ZUŠ Kojetín)

EVROPSKÝ
TÝDEN
MOBILITY

Sobota 17. září 2016
POHÁDKOVÝ RYBNÍK
NA HRÁZI V KOJETÍNĚ
15 hodin – Rybník Na Hrázi Kojetín
plný pohádkových bytostí
Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi Kojetín
Registrace soutěžících: 15 – 16 hodin
Startovné: 20 Kč / osoba / špekáček pro děti
Procházka okolo pohádkového rybníku,
soutěžení a plnění různých úkolů a nástrah,
které pro děti připraví pohádkové postavičky...
Doprovodný program na střelnici:
táborák a opékání špekáčků, skákací hrad,
malování na obličej, sladké odměny
a spousta další zábavy... (MěKS Kojetín a DDM Kojetín)

INA
TŠ Í
VĚ KC A
A RM
A
ZD

10. - 23. ZÁŘÍ 2016

WWW.MEKSKOJETIN.CZ/EVROPSKY-TYDEN-MOBILITY

Neděle 18. září 2016
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

„O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“
ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA

9 hodin – Areál Sokolovny Kojetín
(Sokol Kojetín - oddíl volejbalu)

V letošním roce ETM probíhalo
ve dnech od 10. do 23. září 2016
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.
Úterý 20. září 2016
PĚŠÍ NÁVŠTĚVA ZREKONSTRUOVANÉHO
MÍSTNÍHO KOUPALIŠTĚ
A VYUŽITÍ PROSTOR PRO MINIGOLF
Sraz účastníků u DPS nám. Dr. E. Beneše 3
ve 13 hodin, odkud bude přesun na koupaliště,
kde proběhne komentovaná prohlídka.
Připravené bude posezení u kávy s možností
hry minigolf. Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
(CSS Kojetín)

Čtvrtek 22. září 2016
NORDIC WALKING
PROCHÁZKA V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
KROMĚŘÍŽ
Odjezd vlakem z Kojetína 12.24 hodin.
Sraz na vlakovém nádraží.
Trasa je vhodná pro mobilní
i částečně imobilní klienty CSS Kojetín.
Pořádáno CSS Kojetín, p. o. pro klienty organizace.
Pozor, za nepříznivého počasí se akce nekoná!
(CSS Kojetín)

Pátek 23. září 2016
KAM DOJEDEŠ
ANEB TAJEMSTVÍM OPŘEDENÁ MÍSTA
KOJETÍNA 2
Sraz v 16 hodin před budovou VIC
Druhý cyklistický výlet pro starší děti
po okolí se zaměřením na historii našeho města
a spojeným s přespáním v knihovně.
Zájemci o tuto akci najdou přihlášky
v dětském oddělení knihovny.
(Městská knihovna MěKS Kojetín)

Pátek 23. září 2016
KOLEČKIÁDA
ANEB S VĚTREM O ZÁVOD
16 hodin – Prostranství u Sportovní haly
Soutěže: odrážedla, brusle, kola a koloběžky
Startovné: 10 Kč (DDM Kojetín)

AKCE V RÁMCI EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY
V sobotu 10. září 2016 se setkali příznivci cyklistiky z Kojetína i okolí na
zdejším Masarykově náměstí. Slunečné ráno rozjasnilo tváře účastníků
stejně tak jako tekuté pohoštění z rukou starosty Jiřího Šírka, který takto
přítomné přivítal. Po krátkém proslovu
týkajícím se především organizačních
záležitostí se kolona vydala směrem
k Restauraci Na Hrázi, kde znavené
cyklisty po úmorných třech stech metrech občerstvil samotný majitel podniku a zároveň provozovatel mini zoo
Antonín Beneš. Osvěžení účastníci
poté vyrazili Včelínem kolem hájovny
pana Baďury směrem na Chropyni.
U odbočky z lesní cesty na hlavní silnici čekali městští strážci zákona, kteří

na okamžik zastavili dopravu a umožnili tak cyklistům plynulý a bezpečný
průjezd státní komunikací. Za nedlouho jsme se všichni sešli u Chropyň-

ského zámku, kde následoval poutavý
výklad starosty Kojetína o jeho historii. Další zastávka s odborným komentářem proběhla u vyhlídky na břehu
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Evropský týden mobility 2016
Chropyňského rybníku. Přítomní se
dozvěděli vše o přírodních poměrech
tohoto ekosystému s přihlédnutím na
tamější ptactvo. Cesta ubíhala pohodlně a rychle a až na malý defekt na
předním kole jedné z účastnic, který
jsme odstranili u rybníku Bezměráku,
pod odborným dohledem ostříleného
cyklisty Jaroslava Drbala. Konečně
následoval poslední úsek výpravy od
výše jmenovaného rybníku, přes moravní most do Bezměrova. V centru
obce, u kapličky z roku 1869, přivítal
přítomné za Obec Bezměrov Milan
Zahradník, který je krátce seznámil
s historií obce. Následně se všich-

ni občerstvili v místním Hanáckém
šenku u Polanských, kde se žízniví
cyklisté ukryli, aspoň na chvíli, před
neúprosným sluncem. Završením celého výletu bylo příjemné posezení při
opékání špekáčků a zvuku harmoniky
na Ranči Bezměrov.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
této akce a přispěli tak k pohodově
strávenému sobotnímu výletu. Poděkování patří také starostovi města Kojetína, který celou akci zaštítil, Městu
Kojetín, Městské policii Kojetín, Městskému kulturnímu středisku Kojetín,
Obci Bezměrov i zmiňovaným restauracím.

Divadelní předplatné Divadlo žije! Neseďte doma - pojďte do divadla!
Městské kulturní středisko Kojetín připravilo v roce 2016 dva
cykly divadelního předplatného (tři divadelní představení
v lednu, únoru a březnu a čtyři představení září - prosinec),
které neslo název „Divadlo žije!
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 představily na celostátních 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.
Návštěvnost - 950 diváků

JE!
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aneb NESEĎTE DOMA - POJĎTE DO DIVADLA!
MěKS Kojetín pořádá

Středa 21. září 2016 - 20.00 hodin, Sokolovna Kojetín
DS NA ŠTACI NĚMČICE NAD HANOU
Vstup: 80 Kč
M. Clément: ANI O DEN D Ý L

Domácnost ve třech nemůže fungovat. Někdo to vždycky
nevydrží a odejde. Otázkou je jen, kdo to bude...

Středa 19. října 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
Vstup: 80 Kč
DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV
K. Šimáková, M. Vašáková: HONZO, VSTÁVEJ!
Mrazivá hudební tragikomedie o životě mezi břehy, o bezmoci, o čekání,
o naději a procitnutí... V hlavní roli Honza Raclavský z Kojetína!

Středa 9. listopadu 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
DIVADLO KARLA SOUKUPA PRAHA
Vstup: 240 Kč
V. Hradská: COMMEDIA FINITA
Poslední léta života velké pěvkyně Emy Destinové v podání
V. Zawadské, L. Kožinové, K. Macháčkové a A. Kulované

Středa 7. prosince 2016 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
DIVADLO AMADIS BRNO
Vstup: 80 Kč
G. Dyrek: BEN Á TKY POD SNĚHEM
Crazy komedie o zmatení jazyků a humanitární pomoci pro emigranty...

Středa 18. ledna 2017 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ
Vstup: 80 Kč
I. Levin: VERONI Č IN POKOJ
Do poslední chvíle není jasné, zda se jedná o sci-fi fantazii,
ďábelsky vykonstruovaný vtip nebo temný psychologický thriller...

Středa 15. února 2017 - 19.30 hodin, Sokolovna Kojetín
RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ
M. Carr: U KO Č I ČÍ BAŽINY
Hra o smutku, proto musí být veselá.
Hra o nenávisti,a proto je v jejím centru láska...

Vstup: 80 Kč

Jednotlivá představení se konají v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky 1033, Kojetín
Cena předplatného: 450 Kč, cena na jednotlivé představení: 80/240 Kč
Info a předprodej vstupenek i předplatného: Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202, 774 001 403 www.mekskojetin.cz
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26. ledna 2016 - Divadelo D21 Praha
„Racek“
V úterý 26. ledna 2016 na Sokolovnu
Kojetín zavítalo divadlo D21 s inscenací Antona Pavloviče Čechova Racek. D21 funguje od roku 2012 jako
samostatné divadlo, které navázalo na
působení Malého Vinohradského divadla. Na hru Racek si určitě rádi zavzpomínali bývalí členové Hanácké scény,
kteří ji v padesátých letech hráli také.
Představení bylo výjimečné i tím, že
v jedné z hlavních mužských rolí zazářil kojetínský rodák Milan Ligač spolu
24. února 2016 - Rádobydivadlo Klapý „Rozmarné léto“
Jedním z největších nestorů české
beletrie je bezesporu Vladislav Vančura. Jeho poeticky laděnou novelu
Rozmarné léto si mohli diváci vychutnat ve středu 24. února v sále Sokolovny v podání Rádobydivadla Klapý.
Děj příběhu se odehrává v poklidném
maloměstě, kde čas plyne líně jako
voda v říčních lázních pana Antonína.
Ten tráví rozmarné léto na své téměř
prázdné plovárně tím, že filosofuje se
svými přáteli, majorem ve výslužbě
a sečtělým abbé. Poklidný průběh jejich
23. března 2016 - Kočovné divadlo
Ad Hoc „S úsměvem nepilota“
Po přehlídkovém maratonu následovala
ještě pomyslná třešnička na dortu v podobě představení S úsměvem nepilota.
Ve středu 23. března 2016 navštívilo
Sokolovnu Kočovné divadlo Ad Hoc,
které znají diváci i z minulého roku, kdy
vystoupilo s operetní mafiánskou parodií
Zmrazovač. Kolektiv mladých herců nezklamal návštěvníky ani tentokrát. Hodinové kabaretní vystoupení bylo protkáno
inteligentním humorem a satirou s odezvou na aktuální témata společenského
dění. Gejzíry vtipu a nápaditosti nene21. září 2016 - Divadelní spolek
Na štaci Němčice n. H. „Ani o den
dýl“
Ve středu 21. září 2016, po prázdninové pauze, zavítal na prkna kojetínské
Sokolovny Divadelní soubor Na štaci
Němčice nad Hanou. V rámci divadelního předplatného jsme tuto komedii
francouzského autora C. Michela zařadili jako první, což se ukázalo jako
výborné zahájení divadelní sezóny
v našem městě. Vynikající, takřka
profesionální, výkony všech protagonistů ocenili diváci nejen z Kojetína,

s Kristýnou Podzimkovou, jenž je známá divákům i z televizní obrazovky.
Divadelní hra Racek je považována za
přelomovou v rámci moderního dramatu, i když děj nemá žádnou stěžejní linii,
ta je zatlačena do pozadí a nechává
tak vyniknout jednotlivým charakterům
postav, které se potýkají s vlastními chimérami. Sám Čechov označil tuto hru
jako komedii i přes častá pochmurná
témata jako je alkoholismus, deprese
a ztráta smyslu života. Inscenace je protkána absurdními situacemi, které gradují občas až v grotesknost jednotlivých
postav. V Kojetíně sklidili herci nemalý

úspěch u publika, které si pochvalovalo herecké výkony všech protagonistů.
Lehce avantgardní pojetí této hry v režii
Lucie Ferenzové nabídlo obecenstvu
skvělý kulturní zážitek.

dnů naruší příjezd kouzelníka Arnoštka
s překrásnou schovankou Annou.
Ta rázem okouzlí všechny tři přátele
a rozvíří klidné vody ospalého městečka. Aktéři se zhostili svých rolí bezmála
výtečně. V inscenaci především excelovali mladí herci - Jonáš Filip (představitel Arnoštka) a jeho herecká partnerka Tereza Lačná (představitelka Anny).
Výrazně znatelný byl rukopis režiséra
a scénáristy Ladislava Valeše, který
dodal hře neopakovatelnou atmosféru
a podtrhl Vančurův styl. Esteticky vyváženě působila také scénografická
stránka inscenace, která korespondovala s poetikou příběhu. Doufáme, že

návštěvníci vstřebali rozmarný Vančurův jazyk a budeme se těšit, jakou
hrou nás „Klapáci“ překvapí v Kojetíně
příště.

chaly diváky chladnými po celou dobu
vystoupení. Herci mistrně používali slovní hříčky spolu s hudebními a tanečními
vsuvkami, které byly dokonale vyvážené.
Z hudebních žánrů zazněly milé a vkusné parodie například na folklórní pisně,
jazz či word music. Herci takřka proplouvali na pódiu humorem s prvky Osvobozeného divadla, Semaforu i Divadla Járy
Cimrmana a nechyběly ani parodie na
obligátní televizní reklamy nebo nedělní chvilky poezie. Z celého představení
byla cítit hravost a sehranost aktérů, kteří
si výstupy vyloženě užívali. Úžasná byla
práce herců s hudebními nástroji, kterými si sami doprovázeli hudební výstupy

a v průběhu si je i střídali. Představení
S úsměvem nepilota bylo pro diváky milým a sympatickým odreagováním od
strastí všedního dne.

ale i ze širokého okolí. Zdánlivý milostný trojúhelník, který v počátku hry
není vůbec milostný, vtahuje diváka
do děje, který je plný konverzačního
humoru a vynikajících gagů. Pavel
(Jaroslav Lejnar) se chce za pomoci
svého kamaráda Martina (Jiří Vosička) zbavit své přítelkyně Sofie (Pavla
Konečná). Nastává tak situace plná
přetvářek, lží, absurdních situací
a překvapivých zvratů. Znalci této
hry, kteří ji mohli vidět například v podání Malého divadla Komedie, či divadla SemTamFór, ocenili především
originální tvůrčí záměr zasadit do

této inscenace i nový prvek v podobě nápovědy (Miluše Poláčkové), jež
dotvářela děj rolí jakoby nezúčastně-
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ného pozorovatele a vypravěčky celého příběhu. Diváci na závěr ocenili

toto představení bouřlivým potleskem
a není divu, vždyť Divadelní soubor

Na štaci s touto hrou zvítězili na Divadelní přehlídce 2016 v Holešově.

19. října 2016 - Divadlo Dostavník
Přerov „Honzo, vstávej!“

tělo a zároveň pozorovat reakce jeho
nejbližších, kteří si myslí, že je nevnímá. Mezi Johnym a zdravotní sestrou
začíná vznikat citové pouto. Z počátku
se mohlo divákovi zdát, že se sestřička k Johnymu typově nehodí (patrný
věkový rozdíl), ale vzápětí si publikum
získala svou srdečností, empatií a výborným hereckým projevem. Dramatičnost a cit celé inscenaci dodávali
Renata Bartlová v roli matky spolu
s představitelem otce Bobem Šponarem. Role navenek obhroublého, ale
v jádru pravého kamaráda Dennyho
se na výbornou zhostil Daniel Vrána.
Neméně zdařile provedené bylo i obsazení vypočítavé Johnyho přítelkyně
v podání Lenky Hilbertové a doktora
sukničkáře, kterého si zahrál Zdeněk
Štokman. Jednoduchá, leč poutavá
scéna vkusně dotvářela děj hry. Povedené bylo i doplnění dramatizace písničkami v rockovém duchu, za
kterými stojí herec, textař, skladatel
a v neposlední řadě režisér této inscenace Zdeněk Hilbert. Ten ztvárnil
v „Honzo, vstávej!“ i menší roli novi-

náře a tlumočníka spolu s televizní
hlasatelkou Věrou Džuberovou. Před
tvůrci i herci je třeba smeknout pomyslný klobouk z hlavy. Povedlo se jim
zpracovat zajímavým způsobem ožehavé téma, tragikomická rovina zůstala zachována, humor ve hře byl lidský
a na svém místě, zároveň tvůrci nabídli
divákovi zvolit si vlastní úhel pohledu
na nelehkou morální otázku. Pro naše
město bylo představení výjimečné
i v tom ohledu, že protagonistou hlavní
role byl mladý, talentovaný herec Jan
Raclavský.

pohledem lidé různých charakterů a vazeb k dotyčné. Diváci se tak mohli setkat s výpovědí její pedagogické konkurentky, bodré uklízečky, společnice, ale
i vypočítavé komorné. Jejich vyprávění
pak tvořila mozaiku života Destinnové
od začátku slibné kariéry, až po její smrt
v roce 1930. I přes vtipné a humorné
monology měla hra svou tragickou rovinu, která poukazovala na závist, nízkost
lidí v okolí operní pěvkyně a její upadnutí v zapomnění a samotu ke konci života. Inscenace pracovala také s autentickými dobovými výňatky z operních árií
nazpívanými touto zpěvačkou, což podtrhlo emotivnost celého děje. Diváci byli
určitě také mile potěšeni, že na pódiu

měli možnost zhlédnout slavné herecké
osobnosti jako Valerii Zawadskou, Lucii
Kožinovou, Inku Brendlovou, Annu Kulovanou nebo Karla Soukupa.

tálie (Radka Schardová) pozvou na
přátelskou večeři Jean-Licova kamaráda ze studií Christopha (Josef
Širhal) s jeho přítelkyní Patricií (Eva
Židlíková). Před touto návštěvou se
Christopher s Patricií pohádají, takže uražená Patricie z počátku zarytě
mlčí. Z toho hostitelé usoudí, že je
nejspíš cizinka a francouzsky nerozumí. To temperamentní Patricii naštve ještě víc a přes Christopherův
nesouhlas se vžívá do role chudé
dívky odněkud z Jugoslávie, která
sbírá charitativní prostředky pro svou
zemi. Vzápětí se rozehrává děj plný

vtipných dialogů, konverzačního humoru a bizarních situací, které vygradují v překvapivý konec.

Ve středu 19. října 2016 se naplnil sál
Sokolovny při příležitosti uvedení inscenace Honzo, vstávej! Divadlo Dostavník Přerov je známé našemu publiku už řadu let, naposledy jste se s
ním mohli setkat na letošní Divadelní
přehlídce s hrou Strašidlo Cantervillské. Nyní se představil Dostavník publiku v jiné, vážnější poloze, která pro
něj nebyla doposud typická. Hra autorek K. Šimánkové a M. Vašákové řeší
problematiku eutanázie, stavu člověka
v koma a samozřejmě mezilidských
vztahů. Johny, vlastním jménem Honza Král (Jan Raclavský), se stane obětí
autonehody a poté skončí v nemocnici
ve stavu mezi životem a smrtí. Situace
by byla jasná, nezajímavá, kdyby ovšem na oddělení nesloužila sestřička
Jolana (Dagi Hrubá), jenž má nadpřirozenou schopnost komunikovat s „komoušema“ (lidmi v kómatu). Rocková
hvězda Johny má tedy tu možnost, aspoň s někým, sdílet své pocity mimo
9. listopadu 2016 - Divadlo K. Soukupa Praha „Commedia Finita“
Ve středu 9. listopadu 2016 zavítali do
Kojetína pražští herci s představením
Commedia Finita. Hra pojednávala
o jedné z největších našich zpěvaček
Emě Destinnové. Její život byl velmi pohnutý, pro její vlastenecké cítění a odbojný charakter. Působila jako příkladná vlastenka a v průběhu první světové
války byla dokonce obviněna rakouskou policií ze špionáže. Autorka hry
V. Hradská se snažila pojmout tematiku
života Destinnové humornou formou.
V několika monologových výstupech
nám život slavné pěvkyně nastínili svým
7. prosince 2016 - Divadlo Amadis
Brno „Benátky pod sněhem“
Ve středu 7. prosince 2016 se v rámci
divadelního předplatného představilo
divadlo Amadis z Brna. V minulosti
v Kojetíně vystoupil Amadis například
s úspěšnými inscenacemi Plný kapsy
šutrů nebo Souborné dílo Williama
Shakespeara. Francouzská komedie
autora Gillese Dyreka Benátky pod
sněhem, kterou režíroval Tomáš Hradil, zaujala diváky především svojí
lehkostí a vtipem. Mladý idylický pár,
jenž tvoří Jean-Luc (Tibor Líbl) a Na-
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Vodění medvěda a pochovávání basy 2016
Masopust je údobí, které trvá od Tří
králů až do Popeleční středy, poté následuje půst, který trvá až do Velikonoc.
V minulosti se konaly v masopustním
období zabijačky, svatby a plesy. Vyvrcholením tohoto období je týden před
Popeleční středou, kdy obchází příbytky na vesnicích i ve městech maškary
v čele s medvědem a medvědářem.
V sobotu 6. února 2016 se v Kojetíně
děly věci nevídané. V ulicích tohoto
města se totiž vyskytl nový druh medvěda (latinsky: chundelatus masopustus).
Ovšem náhodní turisté zajisté nemuseli
mít strach, neboť to byl medvěd ochočený a měl zálibu jen v tanci, slivovici
a hlavně kojetínských pannách, navíc ho hlídal statný medvědář, který
zvíře zajišťoval pevným provazem
a nespouštěl jej z očí. V ulicích Kojetína
bylo opravdu živo, rány z děla zajišťoval ostřílený kanonýr a do toho vyhrávali z plných plic žáci zdejší Základní
umělecké školy. Po předání ostatkového práva maškarám z rukou starosty Jiřího Šírka a nezbytném tanečku
s medvědem už nebylo nic, co by bránilo účastníkům průvodu v nespoutaném veselí. Kojetínští i letos oplývali
nadměrnou pohostinností, tváře masek

se červenaly od marmelády z koblihů
a také od slivovice, kterou hospodyně
a hospodáři nalévali jako kdyby jejich
demižóny neměly dno. Po náročné jízdě celým Kojetínem byli u Drbalů na Závodí napojeni také koně stréca Minaříka. Nakonec se i krotký medvěd změnil
v dravou šelmu, která se medvědáři vytrhla a ztratila se někde v davu. Poslední jeho stopy zaznamenali místní nimrodi u hospody Morava. Snad se zase za
rok objeví a povodíme ho po známých
místech mezi pohostinnými Koječáky.
Pro ty, kteří nebyli ještě dostatečně

znaveni a utaháni, si připravilo kojetínské SDH večerní Hasičské bál, spojený
s pochováváním basy, která už se po
náročném masopustu těšila na zasloužený odpočinek. Ten jí zajistil zkušený
farář a ve volných chvílích zasloužilý
strážník František Kraváček. Hasičský bál se nesl v masopustním duchu,
k tanci a poslechu hrála PC Music manželů Nikodýmových a nechyběla ani
tradiční domácí kuchyně. Basa je tedy
u ledu a tím skončilo období radovánek,
pití a hodování, nastala doba půstu,
která potrvá až do Velikonoc.

Hubertova jízda Kojetín 2016
V sobotu 15. října 2016 ožila opět
louka za bývalou farmou Račová ržáním koní a rykem jezdců. Pro účastníky byla připravena bohatá snídaně,
po které se jezdci i diváci vydali směrem ke Včelínu. Na několika stanovištích byly připraveny překážky, které
zkušení koňáci zdolávali podle svých
schopností, za vydatné podpory publika.
Pestře vybarvené listí stromů a zářivé slunce slibovalo krásný zážitek
z jízdy podzimní přírodou. Po prvním
úseku cesty následovala přestávka
na lovecké chatě v Uhřičicích, kde
nám místní Josef Svačina a starosta
Jaroslav Křepelka připravili příjemné zázemí s táborákem, na němž si
nejmenší opekli špekáčky. Pro ty hladovější dovezly naše provianťačky
Janča Nováková a Kačka Krčmařová prvotřídní oběd. Nesměly samozřejmě chybět ani soutěže v hledání pokladu sv. Huberta. Ten pro děti
v areálu ukryl sladké překvapení,
pro dospělé poklad trnkový. Zatímco
trubač pan Sládeček troubil signál
na konec pauzy, jezdci i diváci se
pomalu odebírali na další cestu. Ta
vedla kolem Moravy zpět na louku

za Račovou. Na pomyslném kolbišti
byly přichystány disciplíny pro jezdce
v sedlech i řidiče povozů tažených
koňskou silou. V disciplíně pánů zvítězil Zbyněk Straka s koněm Pepinou
z Hrubčic, v disciplíně dámy se na
první příčce umístila Eliška Kovaldová na koni Cherokee ze Staré Vsi,
v barelech se na prvním místě umístila Edita Pavlíková. V rychlostní soutěži s povozy vyhrál kojetínský Honza
Krčmař, jenž byl jen o chlup rychlejší než jeho děd Ladislav Gardavský

starší. Zároveň byl vyhodnocen nejmladší jezdec Hubertovy jízdy Šimon
Pokora, který se udržel v sedle po celou dobu projížďky. Královnou honu
se stala Jana Svárovská z Kroměříže. Té se podařilo s klidnou hlavou
uzmout liščí oháňku zavěšenou mezi
sloupy. Po všech nezbytných závěrečných ceremoniích se vydali návštěvníci a jezdci i se svými čtyřnohými miláčky k domovům. Poděkování
za vydařenou akci patří všem, kteří
se na ní jakoukoliv mírou podíleli.
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Setkání pěveckých souborů „S písničkou se mládne“ 2016
Že se s písničkou mládne, se návštěvníci i účinkující přesvědčili
v sobotu 12. listopadu 2016. V sále
Sokolovny se už posedmé rozezněly
libé tóny mužských i ženských hlasů.
Po celou dobu přehlídky panovala
domácká a takřka rodinná atmosféra,
kterou zajištovali pořadatelé MěKS
Kojetín a členky sboru Cantas. Po
sedmnácté hodině srdečně přivítala
na pódiu Hana Svačinová všechny
zúčastněné a seznámila je s programem této akce. Na zahájení vystoupil Smíšený pěvecký sbor Smetana
Hulín, ten posléze vystřídal ženský
pěvecký sbor Otrokovice. Vzápětí
před posluchače nastoupil Ženský
pěvecký sbor Vlastimila Prostějov.
Další v pořadí byl Mužský pěvecký
sbor Orlice Prostějov a mladí zpěváci ze sboru Gymnázia Kroměříž. Do
afrických končin nás přenesl Smíšený sbor ZeSrandy Kroměříž, do

domácích luhů a hájů posluchače
pak navrátil Smíšený sbor Uničov.
Závěr patřil samozřejmě domácímu
hostitelskému souboru Cantas. Po
rozloučení a poděkování se všechny
sbory sešly na jevišti, kde společně

zazpívaly nesmrtelnou skladbu Karla Hašlera - Ta naše písnička česká.
Odpoledne uteklo jako voda a než se
všichni zpěváci rozešli, ještě si mohli
sdělit své zážitky a dojmy na společném přátelském posezení.

Adventní jarmark a Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 25. listopadu 2016 se od ranních hodin zaplnilo Masarykovo náměstí trhovci, kteří nabízeli příchozím
typický punč i jiné vybrané speciality
a jarmareční produkty. Samotný program však začínal až v 16 hodin, kdy
byla slavnostně otevřena Výstava betlémů na počest zakladatelky Marie Kalovské. Návštěvníci byli přivítání zpěvem dětí z divadelní skupiny Mimoni,
kteří je zároveň pozvali na vystoupení Kojecké betlém. Po nich navodily
adventní náladu zpěvačky z Cantasu za doprovodu Lubomíra Krobota
a Konstantina Charalambidise. Výsta-

va nabídla divákům příjemné zpestření pátečního večera, poděkování patří
především všem, kteří přispěli svými
betlémy, kterých je na výstavě k vidění kolem padesáti. Program se následovně přenesl na Masarykovo náměstí, kde se prezentovali žáci Základní
umělecké školy Kojetín a děti z DDM
Kojetín. Vzápětí se podium změnilo
v ruskou vesnici a diváci přivítali známého dědečka Mrazíka, který se postaral o to, aby Ivánek dostal svou
Nastěnku. V závěru programu herci
přivítali mezi sebou starostu města Kojetína Jiřího Šírka, který popřál malým

i velkým klidné prožití vánočních svátků a odpočítal spolu s diváky poslední vteřiny do rozsvícení vánočního
stromu. Následoval zlatý hřeb večera,
a to slavnostní ohňostroj, jenž byl letos opravdu okázalý. Ti, kteří mysleli
v tomto adventním čase i na druhé,
si rádi zakoupili vánoční hvězdu na
podporu onkologicky nemocných dětí
v prostorách VIC, kde souběžně po celou dobu probíhaly výtvarné dílny DDM
Kojetín. Věříme, že rozsvěcení stromu
v Kojetíně zpříjemnilo všem přihlížejícím čekání na Vánoce, svátky klidu
a míru.
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3. Letní kino Kojetín
Největší novinkou pro zájemce
o kulturní akce byla bezpochyby
úspěšná realizace dlouho plánovaného letního kina. Během léta mohli
návštěvníci zhlédnout celkem osm
filmů, z toho pět určených pro dospělého diváka a dva pro děti. Pro-

S příchodem prázdnin a letních
měsíců připravilo Městské kulturní
středisko Kojetín již tradičně bohatý
program. Letos obohatilo zaběhnuté
akce o několik novinek a souhrnně je
nazvalo jako Kojetínské kulturní léto
(hudební a filmové).

KOJETÍNSKÉ
DETSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2016
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Deky s sebou!

V letošním roce mohli dospělí i ti nejmenší, kteří jsou zvyklí ponocovat,
navštívit letní kino na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. Organizátoři si pro návštěvníky připravili
pestrou škálu filmů, které byly z naší
i zahraniční provenience.
Po neslavné komedii Padesát odstínů
černé (15. června 2016) napravila naši
reputaci česká komedie Padesátka
(1. července 2016), která se odehrávala v Krkonoších a zazářila zde celá
plejáda českých herců.
Na své si přišli diváci, kteří mají rádi
akční a dobrodružné filmy v pátek
22. července 2016, kdy se promítala
Země bez zákona.
Pro náročnější filmové fanoušky byla
připravena ve středu 3. srpna 2016
Dánská dívka, která nenechala, aspoň
v dámském osazenstvu, jedno oko suché. V podobném duchu jsme pokračovali i v pátek 19. srpna 2016, kdy se
návštěvníkům letního kina představilo
rodinné drama s názvem Rodinný film
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dukce kina nabízelo MěKS Kojetín
pod názvem Kojetínské filmové léto.
Velké poděkování v tomto případě
patří Ladislavu Polákovi, který obětoval mnoho svého volného času
a poskytl nezbytnou techniku pro promítání.
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v čele s Vandou Hybnerovou a Karlem
Rodenem.
Zlatým hřebem a zároveň posledním filmem letošní sezóny byl počin
režiséra Filipa Renče Lída Baarová
(31. srpna 2016) s Taťánou Pauhofovou v hlavní roli, který se stal doslova
trhákem.
Na žádost rodičů jsme v rámci letního
kina zařadili i filmy pro děti, které se
setkaly s nemalým ohlasem. V pátek
15. červece se promítalo Jak vycvičit
draka 2 a ve středu 17. srpna 2016
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve
filmu.
Celková návštěvnost letního kina byla
nadprůměrná a jsme rádi, že myšlenku a realizaci letního kina Kojetínští
a nejen oni podpořili a ocenili právě
vysokou návštěvností. Doufáme, že
i v příštím roce se organizátorům podaří vybrat žánrově vyvážené filmy
a zájem o letní kino nebude utuchat ani
v dalších letech.
Návštěvnost - 700 diváků
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4. Klubová činnost a hudební festivaly
V roce 2016 došlo k ukončení klubové činnosti v suterénních prostorách
(pekle) Sokolovny Kojetín. Rocková pivnice Kristýnka plně nahradila klubové večery pro mládež organizováním koncertní i poslechové hudby.
Bethrayer fest 2016
V sobotu 22. října 2016 proběhl v kojetínské Sokolovně tradiční Bethrayer
Meatfly Fest 2016 - hudební festival
pořádaný kojetínskou kapelou Bethrayer, který je zaměřený na tvrdou muziku a kam se sjela špička tuzemské, ale
i zahraniční scény.

Kapely 2016:
BETHRAYER /groove metal, Kojetín/,
DARK GAMBALLE /crossover, Vyškov/, RISEUP /hardcore, Pszów - Polsko/, TRYNITY /metal, Chemnitz - Německo/, LOCO LOCO /rock-screamo,
Praha/, MADE BY ZERO /metalcore,
Uherské Hradiště/, SAGE /metal, Kojetín/.

5. 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, Radka Michálková, Petr Zatloukal, Jana Večeřová. 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 ve 3. patře polikliniky Kojetín.
Z činnosti roku 2016:
15. ledna 2016 - Zimní setkání členů tvůrčí skupiny Signál 64
12. srpna - 18. listopadu 2016 - Výstava obrazů, fotografií, keramiky a šperků
„Čerstvé věci“ Vystavovali: Alice Stonová, Radka Michálková, Pavla Kačírková,
Renata Sedláková, Ivana Bělařová, Jiřina Malacková, Vladana Popelková, Jana
Večeřová, Jaroslav Hebnar, Jiří Šírek, Boleslav Leinert, Petr Leinert, Jan Leinert,
Jaroslav Řihošek, Petr Zatloukal, Radko Pavlacký.
14. listopadu 2016 - Podzimním setkání členů tvůrčí skupiny Signál 64
20. prosince - 31. prosince 2016 - Vánoční výstava v Uhřičicích

Divadelní soubor Hanácká scéna

V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní
soubor Hanácká scéna Kojetín. V divadelní sezóně 2016 Hanácká scéna reprízovala (dvanáctkrát) komedii českých autorů Michaely Doleželové a Romana Vencla
s názvem Když se zhasne, kterou nastudovala na podzim roku 2015. Režijně soubor vede Josef Vrána - herec olomouckého divadla.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2016: Marie Němečková
- vedoucí souboru, Lucie Němečková, Michal a Jakub Maťovi, Josef Vrána - režie, Naďa Šoborová, Jan Nedbal, Alexandr Michajlovič j. h.
Pravidelné zkoušky souboru probíhají každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Když se zhasne v roce 2016:
24. června 2016 - Pivín
12. března 2016 - Horní Heřmanice
7. srpna 2016 - Konice
16. března 2016 - Divadelní Kojetín
6. října 2016 - Hulín
16. dubna 2016 - Fulnek
9. října 2016 - Tištín
5. května 2016 - Uhřičice
3. listopadu 2016 - Bezměrov
25. května 2016 - Chropyně
5. listopadu 2016 - Městečko Trnávka
10. června 2016 - Tovačov

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) a vodění medvěda ulicemi Kojetína. Již několiká-
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
tá generace v našem městě obléká krásný hanácký kroj, zpívá hanácké písničky
a tančí hanácké tance.
Členové souboru v roce 2016: Karel Drbal - vedoucí souboru, Věra Drbalová st., Věra Šindelářová, Lenka Drbalová, Evžen Fréhar, František Kraváček,
Kateřina Krčmařová, Libor Krčmař ml., Ladislav Gardavský ml., Ladislava Minaříková, Jiří Minařík, Hildegarda Porčová, Kateřina Sedlářová, Hubert Sedlář,
Milan Provazník, Veronika Surá, Zdeněk Vrana ml., Kateřina Zavřelová, Břetislav
Zavřel, Vladimír Zavřel, Lenka Gardavská, Lukáš Matula, Milan Zahradník, Hana
Kavanová, Jan Krčmař, Jaroslav Drbal, Františka Drbalová, Hana Dvouletá, Ladislav Gardavký st., Marie Gardavská, Jaroslav Minařík, Zdeněk Vrana st., Ludmila Vranová, Ela Kavanová, Jiří Kavan, Bronislava Belanová, Eva Tichá, Lenka
Gardavská, Jarmila Jurmanová, Stanislav Valenta, Helena Zavadilová.
Členové se scházejí na svých pravidlených zkouškách každý pátek
od 20 hodin v sále Sokolovny nebo VIC Kojetín.
Vystoupení Hanácké besedy v roce 2016:
21. ledna 2016 - Hanácké bál Hulín
22. ledna 2016 - Hanácké bál Hruška
13. února 2016 - Hanácké bál Kojetín (Hanačka Břest, Dubina, Moravská beseda)
7. května 2016 (odpoledne) - Bezměrovské hody
20. května 2016 - Hanácké slavnosti Kroměříž
17. července 2016 - Kopaničářské slavnosti
14. srpna 2016 - Kojetínské hody 2016
28. září 2016 - Setkání Hanáků Olomouckého kraje
25. - 27. listopadu 2016 - Soustředění Hanácké besedy na Tesáku
				
s vycházkou do Rajnochovic
29. prosince 2016 - Posezení a ukončení roku 2016 - Sokolovna Kojetín

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 v roce 2016: Eva Zítková, Eva Staňková, Barbora Kalousová,
Tereza Vykydalová, Jana Piskovská, Bronislava Belánová, Jan Dávidík, Petr Dávidík, Antonín Kalous, Pavel Piskovský.
Pravidelné zkoušky skupiny probíhají každý pátek od 17 hodin v sále Sokolovny nebo VIC Kojetín.
Vystoupení Lucky While v roce 2016:
30. ledna 2016 - Country bál Kojetín
6. února 2016 - Country bál Uherské Hradiště
13. června 2016 - Léto krásně rozmarné - CSS Kojetín
24. června 2016 - Moravskotřebovský bramoboráček - Moravská Třebová
23. července 2016 - Kunovská zvonica - Senica Kunov (SR)
14. - 16. října 2016 - Country Dance Festival Jasana Bonuše Praha
19. listopadu 2016 - 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. V roce 2016 začal soubor úzce spolupracovat s hodonínskou kapelou Countrio, která sbor hudebně doprovází. Za
přispění Olomouckého kraje se podařilo natočit a vydat vánoční CD s názvem
Tisíc andělů. Sbormistryní souboru je Zuzana Zifčáková, která je zároveň korepetitorem a soubor hudebně doprovází. Dirigentem souboru v roce 2016 byl
Lubomír Krobot.
Členové souboru v roce 2016: Zuzana Zifčáková - vedoucí souboru, hudební
doprovod, Renata Vozková, Jana Bartková, Staňka Císařová, Hana Dvouletá,
Šárka Indráková, Jana Hebnarová, Emílie Vránová, Helena Tabarová, Magda
Volková, Jitka Vyskotová, Andrea Kopečná, Milena Ondrušková, Ivana Krčmařo-
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
vá, Hana Jarmerová, Šárka Šobáňová, Ivana Zdráhalová, Blanka Laboňová, Eva
Štulajterová, Alena Dufková, Adéla Šóšová, Adéla Čižkovská, Aneta Dostalíková,
Petra Lenochová, Veronika Bouchalová, Simona Haničáková, Jana Večeřová,
Hana Svačinová.
Pravidelné zkoušky probíhají každou středu od 18.30 hodin v klubovně VIC.
Koncerty a akce pěveckého souboru Cantas v roce 2016:
7. dubna 2016 - Smuteční rozloučení s členkou Janou Bartkovou
13. července 2016 - Kojetínské hudební léto s kapelou Countrio Hodonín
12. listopadu 2016 - Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“ - Kojetín 2016
13. listopadu 2016 - Nahrávání CD Tisíc andělů - Sokolovna Kojetín
25. listopadu 2016 - Koncert na vernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
11. prosince 2016 - Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
16. prosince 2016 - Vánoční koncert a křest CD „Tisíc andělů“ - Kojetín

Dětská divadelní skupina Mimoni

Kojetínská dětská divadelní skupina Mimoni vznikla v únoru roku 2016, kdy děti
znaveny po náročné celodenní akci Vodění medvěda ulicemi Kojetína, posilněny
koblihami a buřtgulášem, napojeny nealkoholickými nápoji všemožných příchutí,
zahrály přítomným maškarám vtipnou scénku na jevišti Sokolovny. Nadšení a
zjihlí pracovníci MěKS Kojetín Milan a Kuba dětem v mírném uměleckém opojení přislíbili, že po jejich výkonu (hodnému Národního divadla) se s nimi ihned
v pondělí sejdou a založí divadelní skupinu. V pondělí si to chlapci z kultury
nepamatovali, ale děti ano, přišlo jich deset! A tak vznikla dětská divadelní skupina s „originálním“ názvem Mimoni. První veřejné představení bylo na zahájení
březnového Divadelního Kojetína. Jednalo se o krutopřísnou grotesku „Šílení
puberťáci“, za kterou Mimoni získali zvláštní cenu od odborné poroty přehlídky.
Další vystoupení se konalo v květnu na nádvoří VIC Kojetín, kde Mimoni zahráli divadelní scénku Kojecká májka, za tuto taškařici byli oceněni balkánskou
zmrzlinou. Úspěšnou divadelní sezónu 2016 zakončili lidovou fraškou, nazvanou
Kojecké betlém (O zrození Ježíška aneb Jak to bylo doopravdy). Za ni dostali
italskou pizzu od Itala Meduny a mimoňská trička... Doufáme, že další divadelní
sezóna se ponese ve stejném duchu a Mimoni vytvoří v Kojetíně další hereckou
generaci, která bude město Kojetín reprezentovat i mimo něj.
Členové souboru v roce 2016: Milan Zahradník, Jakub Šírek, Hana Svačinová,
Jana Nováková, Jan Raclavský, Leňa Kusáková, Kristýna Ligačová, Martin Ligač
Mája Šušlíková, Pája Košťálková, Máňa Medunová, Martin Nosek, Kuba Ovísek
Eliška Gambová, Dan Šóš, Janča Dostálíková, Honza Polách, Andula Hovorková, Zuzka Medunová, Ela Nosková.
Pravidelné zkoušky probíhají každou středu od 13.00 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Mimoni v roce 2016:
6. února 2016 - Založení divadelní skupiny Mimoni
16. března 2016 - Krutopřísná groteska „Šílení puberťáci“ - zahájení Divadelního
Kojetína 2016
20. března 2016 - Získání prvního ocenění od odborné poroty Divadelního Kojetína
29. května 2016 - Netradičně tradiční scénka „Kácení kojecké májky“ - nádvoří
VIC Kojetín
25. listopadu 2016 - Zpívání na vernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
15. prosince 2016 - Premiéra lidové fraška „Kojecké betlém“ - Sokolovna Kojetín
22. prosince 2016 - Repríza lidové fraška „Kojecké betlém“ - Akademie Gymnázia Kojetín
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6. Kurzovní činnost
JÓGA

Leden - prosinec 2016

Leden - prosinec 2016

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 - 10 cvičenců

Bosu Balance - cvičení vedla Radka
Michálková z Kojetína.
Cvičilo se každé pondělí a čtvrtek od
18.00 do 19.00 hodin v sále VIC na
Masarykově náměstí.
Účast - 40 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

JÓGA - POHYB V ASÁNÁCH CVIČENÍ ZUMBA
Září - prosinec 2016

Leden - prosinec 2016

Kurz jógy - cvičení vedla Vlaďka
Šrámková z Kojetína.
Cvičilo se každou středu od 18.00 hodin
do 19.00 hodin v tělocvičně 1. patro
Sokolovny Kojetín.
Účast - 20 cvičenců

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

TANEČNÍ KURZ

TABATA - cvičení
s vlastní vahou těla

22. září - 9. prosince 2016
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 - 50 tanečníků

Září - prosinec 2016

Tabata - cvičení vedli Jana a Roman
Ančincovi.
Cvičilo se každý čtvrtek od 18.00 hodin
do 19.00 hodin v tělocvičně 1. patro
Sokolovny Kojetín.
- 20 cvičenců

Leden - prosinec 2016

CVIČENÍ S JANOU
Leden - červen 2016

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

JAZYKOVÉ KURZY
JAZYK ANGLICKÝ - Konverzace
s rodilým mluvčím pro studenty I.
-učebna Gymnázia Kojetín
- každé pondělí od 15 do 15.45 hodin
- lektor: rodilý mluvčí Jay Davis
Účast - 20 účastníků
JAZYK ANGLICKÝ - Konverzace
s rodilým mluvčím pro studenty II.
učebna Gymnázia Kojetín
- každé úterý od 15 do 15.45 hodin
- lektor: rodilý mluvčí Jay Davis
Účast - 20 účastníků

7. Činnost Vzdělávacího a informačního centra
Vzdělávací a informační centrum je
řádným členem Asociace turistických a informačních center v kategorii „C“.
Na informacích VIC pracuje jedna pracovnice, která 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 progra-

mech 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 pracovnice
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 2016 dány do prodeje nové prodejní materiály. Pracovnice
VIC také zajišťovala pronájmy nebytových prostor VIC. Na VIC jsou dostupné
i služby - kopírování (od roku 2014
i barevný tisk), skenování, přepis textu a uveřejňování inzerátů, internetové
pracoviště pro veřejnost, průvodcovské
služby, wifi v celé budově VIC. Na VIC
je také sběrna plakátů, tyto se vylepují
v úterý a pátek na jedenácti sloupech
ve městě Kojetíně, Popůvkách a Kovalovicích a deseti cedulích MěKS.
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Činnost Vzdělávacího a informačního centra
V roce 2016 si naše Vzdělávací a informační centrum Kojetín udrželo
certifikát 1. stupně Českého systému kvality služeb v oblasti "Služby
turistického informačního centra".
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích
v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž
jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích.
Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve
službách a další odborné kompetence,
které mohou využít při rozvoji svého

V roce 2014 byl zpracován projekt
„Mobilní průvodce Kojetínem a okolím“, na který byl poskytnut příspěvek z Olomouckého kraje na podporu zkvalitnění služeb turistických
a informačních center v roce 2014.
Průvodce
navazuje
na
aktivity
z předchozích let, kdy byly vytvořeny tiskové materiály a průvodce pro
webové stránky. Ucelená prezentace
vybraných turistických cílů a tras spa-

dajících do působnosti IC formou mobilního průvodce nabízí informace návštěvníkům přímo v terénu. Návštěvník
si pomocí QR kódu, který je dostupný
na webových stránkách, na dveřích
IC a vybraných informačních tabulích
průvodce do telefonu nainstaluje a odnese si všechny podstatné informace.

podnikání. Úspěšné organizace získají
prestižní, mezinárodně srovnatelnou
značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb,
a zároveň je oceněním práce všech
zaměstnanců organizace.

V roce 2016 došlo k aktualizaci a doplnění průvodce.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2016
(monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy:
- plesová sezona
- 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
Prodej suvenýrů
Návštěva muzea
Kopírování
Internet pro veřejnost
Celkem návštěvníků

2014
524
4.489
122
100
281
44
36
205
38
212
164
126
52
204
78
94
37
43
81
101
63
132
121
623
116
243
1305
1.340
696
341
1.515
328
9.302

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy
- plesová sezona
- pronájem nebytových prostor
- turistická razítka
- sport v Kojetíně
- firmy
- památky ve městě
- příspěvky do KZ
- divadelní představení
- autobusy a vlaky
- kalendář mikroregionu
- Screamers
- turistická vizitka
- prohlídka města s průvodcem
- kniha o Kojetíně
- ubytování v Kojetíně
- otevírací doba koupaliště
- kurzy MěKS
- jízdní řády
- stravování v Kojetíně
- zajímavosti mikroregionu
- Kojetínské hody
- prodej vstupenek
- odevzdání plakátů
- prodej KZ
- různé
Návštěvníci výstavy
Prodej suvenýrů
Návštěva muzea
Kopírování
Internet
Celkem návštěvníků

2015
790
6.357
146
100
431
51
45
300
33
335
151
129
25
283
0
280
40
40
47
49
142
384
193
381
63
303
2.406
2.828
1.062
1.032
1.712
107
13.888

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy
- plesová sezona
- pronájem nebytových prostor
- turistická razítka
- sport v Kojetíně
- firmy
- památky ve městě
- příspěvky do KZ
- divadelní představení
- autobusy a vlaky
- kalendář mikroregionu
- Screamers
- turistická vizitka
- prohlídka města s průvodcem
- kniha o Kojetíně
- ubytování v Kojetíně
- otevírací doba koupaliště
- kurzy MěKS
- jízdní řády
- stravování v Kojetíně
- zajímavosti mikroregionu
- Kojetínské hody
- prodej vstupenek
- odevzdání plakátů
- prodej KZ
- různé
Návštěvníci výstavy
Prodej suvenýrů
Návštěva muzea
Kopírování
Internet
Celkem návštěvníků

2016
796
5.823
230
87
346
10
35
170
26
444
254
161
38
436
0
86
14
18
15
26
42
236
115
514
88
386
2046
3314
1416
747
1455
148
13.699
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9. Muzeum Kojetínska
HLAVNÍ ČINNOST
V roce 2016 byla činnost muzejníka
zaměřena především na dokončení
inventury muzejních sbírek podle zákona 122/2000 sb. § 12, které čítají
na 12.345 položek. Tyto položky byly
detailně inventovány, zároveň byly
k inventurám připojeny poznámky, které slouží pro další postup a nové zpracování stávajících sbírek. Především
se jedná o doplnění seznamů o nové

AKVIZIČNÍ ČINNOST
Jednou z hlavních funkcí muzea je
i sbírkotvorná činnost. V roce 2016 se
nám podařilo obohatit sbírky o několik set exponátů, které korespondují
se stávající sbírkou. Jedná se především o pozůstalost Ludmily Mátlové-Uhrové, rodačky z Kojetína, jejíž pozůstalost nám nabídla její dcera Hana
Antlová. Ta nám předala a zapůjčila
cenné dokumenty, které se vztahují
k osobnosti Ludmily Mátlové a Kojetínu. Jsme velmi rádi, že se nám dostaly
tyto jedinečné artefakty do rukou a po
dalším zpracování poslouží odborné
i laické veřejnosti. Jedná se především
o podklady a materiály pro publikaci
věnující se ptačím zpěvům v hanáckých písních, říkadlům a lidovému
vyprávění. Tuto publikaci bohužel autorka nestihla za svého života vydat,
a navíc tehdejší politické poměry ne-

uložení předmětů, vyhodnocení vypovídající hodnoty předmětů a následné
vyřazení poškozených, či jinak nehodnotných exponátů.
V roce 2016 se také započalo s přípravou na katalogizaci exponátů, které budou v roce 2017 digitalizovány
a postupně zapisovány do programu
Demus a následně do Centrální evidence sbírek (CES). Tento program
MěKS Kojetín v roce 2016 zakoupilo
a muzejník absolvoval několik školení.

Součástí náplně muzejního pracovníka je i komunikace jak s odbornou, tak
laickou veřejností. V roce 2016 byla
navázána spolupráce s Moravským
Zemským muzeem v Brně a pracovníkem Vlastivědného muzea v Olomouci Josefem Urbanem, pro kterého
kojetínský muzejník vyhotovil zprávu
z terénního výzkumu o jízdě králů
v Kojetíně. Ta bude sloužit pro připravovanou celorepublikovou výstavu
o fenoménu jízdy králů na Moravě

byly nakloněny religiózním prvkům
tohoto díla. Unikátní je i soubor nahrávek na magnetofonových páskách
s vyprávěním stařenky Josefy Uhrové
(1860–1958). Tyto nahrávky jsou hodnotné jak po stránce dialektologické,
tak po stránce obsahové, jež mapuje
historii všedního dne na hanáckém
maloměstě. Součástí pozůstalosti Ludmily Mátlové jsou neméně významné
zápisky, fotografie a sběry národopisného materiálu z Kojetína i jeho nejbližšího okolí.
Dalším významným počinem byla
návštěva u Helena Růžičkové v Praze, kde jsme si vyzvedli hanácký kroj
a další předměty pro naše kojetínské
muzeum. Mimo kroje hanáckého, kyjovského a časti kroje veleckého byly
mezi dary i hračky z období kolem
druhé světové války, oděvní součástky z první poloviny dvacátého století
a malovaná hanácká truhla ze začát-

ku devatenáctého století. Díky vzornému uložení se zachovaly textilie
v neobyčejně dobrém stavu i přes jejich
stáří. Tyto, především textilní artefakty,
obohatí kojetínské muzeum a poslouží
jako srovnávací materiál při studiu lidového oděvu na území Moravy.
Neopomenutelné jsou i dary kojetínských občanů, které s díky přijímáme.
V současné době jsou dary uloženy
v přípravně depozitáře muzea v budově kojetínské polikliniky a v budově bývalého depozitáře v Husově ulici.

Výstavní činnost
V roce 2016 proběhlo i několik výstav v prostorách galerie VIC:
18. ledna - 31. března 2016
Výrobky Střední školy řezbářské Tovačov
Návštěvníci expozice ocenili především zručnost a poctivost, se kterou byla veškerá, dá se říci umělecká díla, vytvořena. Tyto předměty oplývaly originalitou, nápaditostí a tvořivostí. K vidění byly nádherné ukázky nábytku, ať už moderního,
či stylového. Mezi originální výtvory patřila zrcadla s art decovými, romantickými
i secesními motivy. Součástí expozice byl i improvizovaný dětský koutek, kde
byly zavěšené Marionety a pod nimi mohli příchozí obdivovat boxy na hračky
s vytahovacími tvary. Dalším prvkem byly reliéfy s různými motivy, které byly zavěšeny na stěnách galerie a betlém v životní velikosti, který zde zůstal od minulé
výstavy. Pozoruhodně působily také sochy a sošky zvířat nebo aktů. Výstava
sklidila značný ohlas a my jsme rádi, že návštěvníci se přesvědčili o umu a fantazii žáků Střední odborné školy řezbářské Tovačov.
11. dubna - 27. května 2016
Tělovýchova v Kojetíně a v Československu ze soukromé sbírky Františka
Riegla
V pondělí 11. dubna 2016 byla slavnostně zahájena vernisáží výstava s názvem
Tělovýchova v Kojetíně a v Československu. Autorem této expozice byl František Riegl z Kojetína, se kterým naše MěKS Kojetín spolupracuje už řadu let.
Autor se zaměřil především na významné spolky, jako je Sokol, Orel, ale neopomíná ani organizace regionálního významu s přihlédnutím na město Kojetín.
Převážnou část výstavy tvořily fotografie z různých časových úseků, které byly
doplněny o datace a výstřižky z dobového tisku. Zajímavé byly také textilní mate-
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riály - sokolské a orelské kroje a vlajky podtrhující celkový dojem z této expozice.
Mimo historické textilie návštěvníky bezesporu zaujaly i odznaky připomínající
všesokolské slety, spartakiády a další jiná výročí či události v historii kolektivního cvičení. Výstava byla hodnotným počinem, jenž zmapoval takřka století
a půl dlouhou tradici tělovýchovy u nás. Autor výstavy Fratišek Riegl rád ochotně podával fundovaný výklad všem návštěvníkům, kteří tuto expozici navštívili.
Dokonce si připravil i audiovizuální koutek, kde zájemcům promítl je samotné při
jejich sportovních aktivitách.
13. června - 31. července 2016
Obrazy s příběhem (Obrazy z depozitáře kojetínského muzea)
Depozitář kojetínského muzea skrýval dlouhou řadu let umělecká díla různorodého charakteru. Mimo dokladů lidové kultury jeho výraznou část tvoří obrazárna, ve které se nachází na tři sta uměleckých děl. Výstava Obrazy s příběhem
byla pokusem o jakousi sondu, jenž měla dát návštěvníkům možnost nahlédnout
aspoň do části našeho obrazového fondu. Vystavovaná díla pocházela z všemožných časových úseků, jejich autoři byli různorodí, mnohdy neznámí, a také
umělecké styly jednotlivých děl byly rozmanité, i když se dá říci, že převažovaly
realistické portréty z druhé poloviny 19. století. Kojetínský muzejník Milan Zahradník, autor výstavy, se snažil o doložení těchto děl popiskami, které poukazují
na příběh samotného díla, osobnosti na něm zachycené, či aspoň zajímavosti
ze života autora obrazu. Návštěvníci se tak mohli setkat s příběhem arcibiskupa
Kohna, který neunesl tíhu pronásledování pro jeho židovský původ a na nátlak
papeže abdikoval. Zajímavý je i osud obrazu autora Oskara Pafky – Femina Satanus. Ten se dostal do našich sbírek jako konfiskát německých kolaborantů, kteří obraz původně zabavili židovské rodině. I když méně umělecký, přesto historicky pro Kojetín významný, je portrét neznámého muže z Kroměřížské ulice, kde je
v plátně obrazu vražena střepina granátu rumunských vojsk, která v květnu 1945
bojovala o Kojetín. Záhadně působí portrét Marie Alžběty Šlesvicko-Holštýnské,
rozené kněžny z Lichtenštejnu, jenž namaloval v roce 1739 F. A. Maichelbeck.
Autor tohoto obrazu se podle dostupných pramenů věnoval hudbě, byl to německý varhaník, komponista, kapelník a skladatel, ale jako malíř se nikdy neproslavil,
nebo autorovi aspoň tato okolnost není známa. Expozice pamatovala také na
významné kojetínské malíře a osoby s ním úzce spjaté. Své čestné místo zde
našly portréty Marie Gardavské, návrhy divadelních scén Vojtěcha Štolfy, zaniklé
seníky akademického malíře Jana Sázela a v neposlední řadě zmizelý Kojetín
zachycený štětcem malířského mistra Františka Forýtka.
12. srpna - 18. listopadu 2016
Výstava Čerstvé věci - tvůrčí skupina SIGNÁL 64 Kojetín
Výstava obrazů, fotografií, keramiky a šperků
V pátek 12. srpna 2016 se v Kojetíně zahajovaly hody vernisáží výstavy tvůrčí
skupiny Signál 64 s názvem Čerstvé věci. V prostorách galerie VIC mohli návštěvníci obdivovat fotografie, obrazy a keramiku od členů Signálu 64 a jejich
hostů. Významná část expozice byla věnována tvorbě Jaroslava Kačírka staršího, od jehož narození uplynulo v letošním roce devadesát let.
25. listopadu - 18. prosince 2016
Výstava BETLÉMY na památku zakladatelky výstavy Marie Kalovské
z Kojetína
Výstava betlémů patří každoročně k nejnavštěvovanějším expozicím, letos
tomu nebylo jinak, v galerii VIC se sešlo několik desítek betlémů, které převážně zapůjčili občané z Kojetína a blízkého okolí. Výstava byla zahájena v pátek
25. listopadu v 16 hodin. Návštěvníci byli přivítáni zpěvem dětí z divadelní skupiny Mimoni a následně vánočními písněmi v podání souboru Cantas.

STÁLÉ VÝSTAVY (OTEVŘENY CELOROČNĚ):

* ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ
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
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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. Výstave je otevřena celoročně. Autor výstavy: Milan
Zahradník, muzejník MěKS Kojetín
* HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ
Myšlenka využít sklepní prostory v budově Vzdělávacího a informačního centra se zrodila již před několika lety. Atmosféra sklepa přímo vybízela k vytvoření nějaké zajímavé
expozice, která by Kojetín obohatila a stala se tak zároveň poutavou atrakcí nejen
pro Kojetínské, ale i pro turisty. Tato idea v nás zrála dlouho a v letošním roce jsme
se rozhodli, že ji i fyzicky zrealizujeme. Nutno podotknout, že jsme se snažili využít
potencionálu a zručnosti zaměstnanců MěKS, kteří výraznou část expozice vymysleli
a následně zhotovili. Jak už napovídá samotný název, jedná se o atrakci, která má ve
vás, návštěvnících, vzbudit strach. Ovšem ne strach v pravém slova smyslu, ale strach
spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako. Už od
pradávna si lidé strach uměle navozovali vyprávěním hrůzostrašných historek, čímž se
očišťovali a učili se připravovat na strach opravdový, který každý z nás ve svém životě
určitě už zažil. Z psychologického hlediska má takový uměle vytvořený strach člověka
očišťovat a vyplavit mu jistou dávku adrenalinu, který nám v dnešním přemodernizovaném světě chybí. Jsou i teorie o tom, že člověk, který vidí zprostředkovaně nějakou
hrůznou událost, je podvědomě rád, že se mu samotnému nestala. Expozice Hrůzostrašné sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží jako
atrakce a my doufáme, že tento úkol splní na výtečnou. O tom, že sklepení je využito
smysluplně zatím svědčí i rekordní zájem veřejnosti, přes hodový víkend tuto expozici
zhlédlo přes patnáct set návštěvníků. V dalších letech bychom chtěli využít i ostaní
části sklepení, které máme v plánu doplňovat o další hrůzostrašná zákoutí. Přejeme
všem návštěvníkům příjemnou a zároveň mrazivou zábavu.
Poděkování iniciátorům, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli - pracovníci MěKS
Kojetín - Milan Zahradník, který vyrobil všechny dřevěné komponenty za pomoci svého tatínka, Jakub Šírek, Jana Nováková, Kateřina Krčmařová a Hana Svačinová,
které zhotovily a oblékly všechny postavy (Jirku M., Karla, bezhlavého Jaryna, kata
Pečínku, Rihannu, Martu a Radima). Firmě HG Style za dodání molitanů na výrobu
postav, Zdeňku Bartákovi za skutečnou truhlu a Ladičkovi Polákovi za postavu Marty.

OSVĚTOVÁ ČINNOST
Dalším posláním muzejnictví je i seznámení veřejnosti s regionální historií
a tradicemi populárně naučnou formou.
V roce 2016 navštívilo muzejní expozici Ztracená tvář Hané několik tříd
základních škol. Návštěvy proběhly
za asistence muzejního pracovníka
Milana Zahradníka, který podal žákům

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V druhé polovině minulého roku jsme
začali také zpracovávat připravovanou
publikaci Ptačí zpěvy z pozůstalosti zmiňované Ludmily Mátlové-Uhrové. Podklady pro tuto publikaci je nutno kompletně převést do elektronické podoby,
doplnit notovými zápisy s ilustracemi,
graficky zpracovat a připravit k tisku.
Součástí této publikace by měl být i kompaktní disk s historickou nahrávkou žáků
z Uhřičic, kteří nazkoušeli národopisné

k výstavě výklad přiměřený jejich věku.
Z popudu zachování nehmotných tradic byl také založen dětský dramatický
kroužek Mimoni, se kterým jsme nacvičili tradiční scénku Kácení kojecké
májky a vánoční Kojecké betlém.
Nezapomínáme ani na generaci seniorů, pro které muzejník Milan Zahradník
připravil v květnu komponovanou besedu na téma lidová píseň v dnešním
životě.
pásmo, kde jsou obsaženy i písně z připravované knihy. Tato publikace poslouží především pedagogickým pracovníkům, vedoucím národopisných kroužků
a široké laické i odborné veřejnosti. Bude
tak pomyslně splacen dluh vůči osobnosti Ludmily Mátlové-Uhrové, rodačce
z Kojetína, která celý svůj život zasvětila
uchování mizejících tradic Hané.
Další publikační činností je seznamování čtenářů s historií, prostřednictvím
Kojetínského zpravodaje, v němž byly
v minulém roce otištěny tyto články a fo-

tografie související s historií Kojetína:
Solná fabrika (KZ, ročník XVII, č.2, str.
16); Odstřel hasičské věže (KZ, ročník
XVII, č. 4, str. 35); Pozůstalost Ludmily
Mátlové-Uhrové obohatí sbírky kojetínského muzea (KZ, ročník XVII, č. 5, str.
24-25); Kácení kojecké májky (KZ, ročník XVII, č.6, str. 23); Výstava Obrazy
s příběhem (KZ, ročník XVII, č. 7–8,
str. 20-21), Hrůzostrašné sklepení (KZ,
ročník XVII, č. 9, str. 21); Výročí úmrtí Františka Josefa I. (KZ, ročník XVII,
č. 7 – 8, str. 8).
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10. 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 infor-

Práce s dětskými
čtenáři
Mezi nejzajímavější akce roku určitě
patřila interaktivní beseda pro žáky
1. stupně ZŠ „Kluci a děvčata mezi
slovy“, interaktivní beseda pro žáky
3. a 4. tříd ZŠ v Kojetíně se spisovatelkou Petrou Dvořákovou nad její
knihou „Julie mezi slovy“. Na pozadí
krátkých poutavých příběhů desetileté
dívenky Julie se děti seznámí s řadou
pojmů ze světa dospělých jako je např.
rozvod, kyberšikana, handicapovaný...
Beseda se dotýká rozpadu rodiny, vytváření nových citových vazeb a nabízí
možnost vyrovnat se s jednou z nejbolestnějších zkušeností dětství.
Třetí kojetínská noc s Andersenem
na téma „Vzhůru ke hvězdám. Celostátní akce vyhlašovaná SKIPem
na podporu dětského čtenářství. Pohádkové bytosti knihovnické a vybrané děti si užily společných her, soutěžení, stezky odvahy, pozorování
hvězd, předčítání (v podání knihovnic
a starosty města Kojetína Jiřího Šírka)
a nocování v prostorách VIC na Masarykové nám. Setkání dětí na radnici,
se starostou města Kojetína J. Šírkem,
společné povídání, čtení u stromu Pohádkovník a nakonec sladká zmrzlinová tečka pro děti.
Knížka pro prvňáčka - předání knih
K. Smolíkové „Knihožrouti“ žákům

Práce s dospělými
čtenáři
V roce 2016 se uskutečnila přednáška zkušené fyzioterapeutky Radky
Crhonkové o tomto jedinečném systému, obohacená o vlastní zážitky
z cesty do Indie. Jóga – od staré Indie k dnešku, seminář s praktickými
ukázkami Módní poradna II. pražské
stylistky a vizážistky Dany Beranové o osobním stylu, oblékání, líčení
a barevné typologii.
Beseda s Arnoštem Vašíčkem Laby-

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, rukodělné
dílničky, výstavky knih apod.

1. tříd. Prázdninové čtení pro děti
s maminkami - pohodová pohádková
dopoledne, kdy jsme si společně četli, hráli a vyráběli. Zvány byly nejen
maminky, ale i tatínci, babičky a dědečkové. Prázdninová čtení se konala
každou prázdninovou středu. Zkus si
práci knihovníka byla další pravidelnou prazdninovou akcí, kdy si zájemci
zkusili práci knihovníka, poznali prostory nepřístupné veřejnosti a oddechli
si u knih a časopisů. Kam až dojedeš
aneb Tajemstvím opředená místa
Kojetína - variace na Noc s Andersenem - jedná se o cyklistický výlet pro
starší děti v rámci „Evropského týdne
mobility“, kdy jsme účastníkům ukázali
zajímavá tajemná místa v blízkém okolí našeho města. Tentokrát jsem se vydali směrem k obci Uhřičice, prohlédli
jsme si zdejší technické zajímavosti,
jako jsou Sifon a Vantroky, připomněli si smutné události 2. světové války,
jejíž obětí byl i uhřičický občan František Körner (otec známého spisovatele
a scénáristy Vladimíra Körnera). Dále
jsme pokračovali do lesa Včelín, kde
jsme hledali největší dub zvaný Král
lesa, a na lukách Račové jsme našim výletníků četli – různé zajímavosti
o přírodě, ale hlavně pověsti Bohumila
Štégra, které se vztahují právě k těmto
místům. Cílem této akce bylo vzbudit
zájem o historii města Kojetína, pobavit a smysluplně vyplnit čas dospívajících dětí. Nechybělo přespáním

v knihovně ani stezka odvahy.
Fabularius Anderseni - Čtení u stromu Pohádkovník (symbol akce Noc
s Andersenem) - knihovnický „Pohádkovník“ slavil své 1. narozeniny – pořádáno ke Dni stromů, společné čtení
a vyhlášení soutěže „Nakresli, vyrob
a napiš příběh stromů“.
V roce 2016 opět pokračoval cyklus
lekcí informační výchovy pro žáky
základních škol a gymnázia. Cílem lekcí informační výchovy je seznámit žáky
s knihovnou a jejími službami, pomoci
jim zorientovat se v knihovním fondu
a naučit je pracovat s informacemi.
V průběhu roku knihovnu navštíví
všechny třídy základních škol a souběžné třídy gymnázia.
Pro žáky byla také připravena řada zajímavých interaktivních knihovnických
besed, např. Flouk a Líla, Těšíme se
na jaro, Už jsem čtenář, Jak to bylo
v květnu 1945 v Kojetíně, Vítej Karle,
Děti a zdraví... Dále pak soutěže, ať
už pro děti ze školních družin, nebo
ostatní čtenáře dětského oddělení –
např. Tříkrálové putování, Zimní čtení
a ledové luštění, Valentýnské veršování, Vzhůru ke hvězdám (celoroční
soutěž o účast na 3. kojetínské Noci
s Andersenem), Halloween v knihovně
(čarodějné luštění), Luštění s Garfieldem a další. Tvůrčí dílničky s využitím
přístroje Big Shot na výrobu přáníček,
záložek do knih či dekorací. Výstavky
výtvarných prací žáků ZŚ.

rint záhad, autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest,
Ztracená brána,Strážce duší a Planeta
záhad, Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti, překvapivé hypotézy, přísně
tajné konspirace… cestopisná přednáška Zlatuše Knollové z Olomouce
Srí Lanka 3 – mystický sever.
Práce se seniory pokračovala prezentací literárních besed v Centru sociálních služeb a Centru pro seniory
– Dům svatého Josefa v rámci pravidelného setkávání s knihou – Karel IV.
-playboy, bonviván a kupec na trůnu

(literární beseda k 700. výročí narození Karla IV.), Tajemstvím opředená
místa Kojetína (pověsti našeho kraje).
Pravidelná donáška knih do domu
pro seniory Centra sociálních služeb
a zdravotně handicapované občany.
Také se uskutečnily výstavky: Jaro je
tu - výstava výrobků členů tvořivé dílny
Centra pro seniory, „Ivett“ - výstavka šperků Ivety Pouperové – šperky
z polymerové hmoty Fimo, Stromečky
štěstí – výstavka dekorací Evy Mikulkové, Vánoční ochutnávka - výstava
výrobků členů tvořivé dílny Centra pro
seniory.

mačních služeb (knihovní zákon).
Samozřejmostí byla tedy po celý rok
pravidelná výpůjční činnost ve MěK
MěKS a všech knihovnách střediska, dle požadavků informační služby
a s nimi související přístup k internetu i meziknihovní výpůjční služba.
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9. Činnost Městské knihovny Kojetín
Výpůjční činnost

uživatelů on-line služeb a počet kladně
rezervací knih v půjčovnách

V roce 2016 evidovala Městská
knihovna v Kojetíně 858 registrovaných uživatelů. Toto číslo neukazuje
počet skutečných čtenářů - uživatelů,
protože registrovaní čtenáři běžně půjčují knihy pro ostatní členy rodiny i kamarády...
Uživatelé si v uvedeném roce vypůjčili 39.625 knih a časopisů.
Stoupající je počet návštěvníků
knihovny ve všech oblastech (čtenáři,
uživatelé, účastníci akcí) i virtuálních,

Celkem návštěvníků evidováno:
23.680, z toho :
● 11.903 návštěvníků půjčoven,
● 607 návštěvníků, využívajících internet v knihovně,
● 2.437 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí,
● 1.870 návštěvníků elektronického
katalogu z prostoru mimo knihovnu,
● 2.989 návštěvníků elektronického
výpůjčního protokolu z prostoru mimo
knihovnu.

● Počet návštěvníků webových stránek knihovny: 3.874
● Meziknihovní výpůjční služba:
69 kladně vyřízených požadavků
● Vyřízené rezervace knih: 1.661
Pro seniory a zdravotně handicapované občany zajišťujeme donášku knih
do domu.
Skladba registrovaných uživatelů
podle věku:
Děti do 15 let
43,01 %
Mládež 16 - 19 let
4,55 %
Dospělí 20 - 69 let
43,24 %
Senioři 70 +
9,21 %

Tabulka výpůjční činnosti v roce 2016
Obec

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Kovalovice

758

739

826

Křenovice

976

1282

Lobodice

3646

Měrovice

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Periodika

Celkem

27

619

6

119

15

786

1281

53

972

19

113

8

1165

3113

2949

59

1701

25

182

875

2842

6852

8184

5742

69

3785

9

73

868

4804

Oplocany

570

588

432

19

472

5

19

13

528

Polkovice

3198

2466

2371

153

1406

62

302

622

2545

Stříbrnice

2474

2611

2312

166

945

70

271

534

1986

Troubky

8647

9447

7901

365

5916

145

747

201

7374

Uhřičice

2017

2187

1755

18

2343

8

65

410

2844

Knihovny celkem

29138

30617

25569

929

18159

349

1891

3546

24874

KOJETÍN

40144

39084

39379

3479

25053

1665

4743

4685

39625

STŘEDISKO

69282

69701

64948

4408

43212

2014

6634

8231

64499

TABULKA ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ v roce 2016
2014
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2015
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2016
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

19

3

107

17

2

155

18

0

150

Křenovice

33

13

162

41

16

205

42

17

377

Lobodice

39

9

539

40

5

549

41

6

478

Měrovice

49

23

1029

33

8

683

31

6

536

Oplocany

14

2

154

15

2

135

10

1

146

Polkovice

37

12

486

38

12

440

41

14

486

32

8

372

21

3

304

23

3

293

Troubky

265

92

1678

261

76

1519

258

71

1459

Uhřičice

28

0

250

28

4

233

31

8

412

516

162

4777

494

128

4223

495

126

4337

Stříbrnice

Kn. celkem
KOJETÍN
STŘEDISKO

824

282

11084

813

291

11395

858

369

11903

1340

444

15861

1307

419

15618

1353

495

16240
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Činnost Městské knihovny MěKS Kojetín
ZÁKLADNÍ Práce
s knihovním fondem
● Sledování novinek na knižním
trhu, výběr a nákup knih s přihlédnutím na velikost a zaměření knihovny, velký důraz klademe na kvalitu
a aktuálnost knihovního fondu a jejich
souvislost s místními potřebami.
● Odborná katalogizace dle nových
globálních pravidel RDA (Resource

PRÁCE
S KNIHOVNÍM FONDEM
● Objednávky, nákup a odborné knihovnické zpracování nových knih pro
Městskou knihovnu v Kojetíně i celé
knihovnické středisko (9 knihoven),
včetně regionálních fondů a retrokatalogizace starších fondů místních
knihoven střediska.
● Zpracováno celkem 1.552 svazků
nových knih, z toho 701 svazků pro

Desciption nad Access) – od srpna
2015 (přechod z AACR2), poskytování záznamů do souborného katalogu
ČR SKAT.
● Vyřazování zastaralé, opotřebované literatury, výprodeje vyřazených
knih.
● Revize (knihovní zákon č. 257/2001)
a průběžná aktualizace knihovního
fondu.
● Pro čtenáře připravujeme pravidel-

ně každý měsíc seznam knižních
novinek v tištěné (k nahlédnutí v půjčovně) a elektronické podobě (www.
mekskojetin.cz/knizni-novinky).
● Tyto odborné práce s knihovním
fondem vykonává kojetínská knihovna
i pro knihovny střediska v rámci výkonu regionálních funkcí (usnesení
vlády České republiky č. 68), aby byla
zajištěna odborná kvalita a kontinuita
ve veřejných knihovnách.

Kojetín a Kovalovice a 851 svazků pro
ostatní místní knihovny střediska.
● Byla dokončena retrokatalogizace
staršího fondu MK Uhřičice.
● Odpisy fondu: vyřazeno celkem
5.634 svazků zastaralých a opotřebovaných knih (Kojetín + středisko).
● Pořádání výprodeje vyřazených
knih, v roce 2016 dvakrát.
● Revize fondu: Revidován fond fond
v MK Stříbrnice a Křenovice. Revidováno celkem 4.745 knihovních jednotek v uvedených knihovnách.

● Aktualizace fondu v MěK MěKS
v Kojetíně probíhá nepřetržitě.
● Cirkulační soubory - příprava, vyexpedováno celkem 95 souborů
s 1.765 svazky knih.
● Do stálého fondu místních knihoven expedováno dalších 46 souborů
knih (nových nebo po ukončené cirkulaci).
● Cirkulace fondu: celkem 10x
● Evidence na kartách pohybu fondu.
● Objednávky, pravidelná evidence
a změny docházejících periodik

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2016
KVČ je připravována ve spolupráci se
všemi kojetínskými školami - mateřskými, základními, s gymnáziem (lekce informační výchovy, knihovnická minima,

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

služeb. Pořádány byly také besedy pro
širokou veřejnost. Celkem bylo připraveno v uvedeném roce 144 akcí, které
navštívilo 2437 účastníků.

● Lekce informační výchovy a exkurze do knihovny pro žáky základních
škol a studenty Gymnázia Kojetín
- v roce 2016 se uskutečnilo celkem
29 lekcí pro žáky 1. - 8. tříd základních
škol a pro studenty Gymnázia Kojetín.
● Knihovnická minima pro předškolní oddělení MŠ Kojetín, MŠ Křenovice,
MŠ Bezměrov (celkem 5x).
● Kroužek malých čtenářů z Polkovic
– pravidelné návštěvy knihovny s programem – pro ZŠ v Polkovicích (celkem
4x).
● Exkurze do dospělého oddělení pro
žáky 9. tříd a gymnázia (celkem 5x).
● Tříkrálové putování - kvíz pro školní
družiny (celkem 2x).
● Flouk a Líla - literární beseda pro
2. třídy ZŠ (celkem 3x).
● Valentýnské veršování – pro školní
družiny (celkem 3x).
● Březen - měsíc čtenářů
Vyhodnocení nejaktivnějších čtenářů
dětského oddělení. Čtenáři na prvních
místech obdrželi drobné odměny.
● Těšíme se na jaro – literární beseda
– pro MŠ(celkem 4x).
● Velikonoční tvořivá dílnička – výtvarná dílnička pro ŠD (celkem 3x).

● Jaro je tu – výstava výrobků členů
tvořivé dílny Centra pro seniory pro širokou veřejnost (celkem 1x).
● Kluci a děvčata mezi slovy – interaktivní beseda se spisovatelkou Petrou
Dvořákovou nad knihou „Julie mezi
slovy“ - pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ (celkem 3x).
● „Jarní prázdniny v knihovně“
– rozšíření půjčovní doby, pro čtenáře
připraveny kvízy a soutěže.
● Noc s Andersenem - celostátní
akce na podporu dětského čtenářství
pro děti I. stupně ZŠ.
● Kdo to napsal? - soutěž pro školní
družiny (celkem 1x).
● Setkání v knihovně s knihou – exkurze a společné čtení pro MŠ Bezměrov (celkem 1x).
● Jóga - od staré Indie k dnešku
- přednáška zkušené fyzioterapeutky
Radky Crhonkové o tomto jedinečném
systému, obohacená o vlastní zážitky
z cesty do Indie pro širokou veřejnost
(celkem 1x).
● Už jsem čtenář! - literární beseda
pro žáky 1. tříd (celkem 2x).
● Poznáš ilustrátora? - soutěž pro
děti ŠD (celkem 2x).

● Přáníčko pro maminku – výtvarná
dílnička, zhotovení přáníček pro maminky pro ŠD (celkem 3x).
● Jak to bylo v květnu 1945 v Kojetíně – literární beseda nad knihou „Kojetín v období protektorátu“ pro žáky
5. tříd ZŠ (celkem 2x).
● Slušné chování a etiketa – čtení
a praktické ukázky pro ŠD (celkem 1x).
● Módní poradna II - setkání se stylistkou, seminář o osobním stylu, oblékání, líčení a barevné typologii pro
širokou veřejnost (celkem 1x).
● Karel IV. - playboy, bonviván a kupec na trůnu - literární beseda k 700.
výročí narození Karla IV. pro Centrum
sociálních služeb a Centrum pro seniory Dům svatého Josefa (celkem 2x).
● IVETT – výstavka šperků Ivety Pouperové z polymerové hmoty Fimo pro
širokou veřejnost (celkem 1x).
● Luštění s Garfieldem – společné čtení a luštění pro děti ze ŠD (celkem 3x).
● Setkání na radnici - setkání dětí,
které se zúčastnily Noci s Andersenem, se starostou města Kojetína
J. Šírkem na radnici, společné povídání, čtení u stromu Pohádkovník a nakonec sladká zmrzlinová tečka pro děti.
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Činnost Městské knihovny MěKS Kojetín
● Knížka pro prvňáčka – slavnostní
předání knih K. Smolíkové „Knihožrouti“ žákům 1. tříd (celkem 2x).
● Literární hodinka v Polkovicích
– interaktivní beseda o Karlu IV. s úkoly
pro MŠ a ZŠ v Polkovicích (celkem 2x).
● Den dětí v knihovně - hry a soutěže
pro děti (celkem 2x).
● Velký knižní bazar – výprodej starších, opotřebovaných knih pro širokou
veřejnost (celkem 2x).
● Prázdninové čtení pro děti s maminkami – program pro malé děti
s doprovodem (celkem 6x).
● Zkus si práci knihovníka – prázdninový program pro děti I. stupně ŽS,
kdy si vyzkoušely pracovat jako profesionální knihovník (celkem 9x).
● Kam až dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína II – cyklistický výlet pro starší děti po okolí se
zaměřením na historii našeho města
a spojeným s přespáním v knihovně.
● Týden knihoven 3. - 9. 10. 2016
Motto: Braňte knihu!
● Uvítání prvňáčků v knihovně
● Arnošt Vašíček: Labyrint záhad
- beseda s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest, Ztracená brána,Strážce duší
a Planeta záhad pro širokou veřejnost
(celkem 1x).

● Stromečky štěstí - výstava Evy
Mikulkové těchto krásných dekorací,
s praktickými ukázkami pro širokou veřejnost.
● Srí Lanka 3 – mystický sever - cestopisná přednáška Zlatuše Knollové
s nabídkou pravých cejlonských čajů
pro širokou veřejnost.
● Fabularius Anderseni - knihovnický
„Pohádkovník“ oslavil své 1. narozeniny – pořádáno ke Dni stromů, společné
čtení a vyhlášení soutěže pro děti „Nakresli, vyrob a napiš příběh stromů“.
pro děti Halloween v knihovně - strašidelné čtení s tvořivou dílničkou pro
školní družiny (celkem 2x).
● Tajemstvím opředená místa Kojetína, pověsti našeho kraje - literární beseda s pověstmi o našem městě
pro Centrum sociálních služeb a Centrum pro seniory Dům svatého Josefa
(celkem 2x).
● Vánoční ochutnávka - oblíbená
výstavka v naší knihovně s výrobky
klientů Domu sv. Josefa pro širokou
veřejnost.
● Pohádkové příběhy do školky
- podzimní čtení na téma zdraví pro
MŠ (celkem 4x).
● Den pro dětskou knihu - hold dětskému čtenářství, výtvarná dílnička
a soutěže pro dětské čtenáře.

● Vítej Karle - interaktivní literární beseda, věnovaná Karlu IV. pro 2. třídy
ZŠ (celkem 2x).
● Vánoční čtení – literární beseda
s vánoční tématikou pro 3. třídy ŽŠ
(celkem 3x).
● Vánoce v knihovně - vánoční program – čtení, soutěže, luštění a tvořivá
dílnička (výroby vánočního přáníčka
a záložky do knih) - pro ŠD, Kroužek
malých čtenářů z Polkovic a všechny
malé čtenáře (celkem 5x).
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11. Vydavatelská a publikační činnost v roce 2016
Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v roce 2016 opět jedenáct čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj v nákladu 750 ks,
ve kterém byly uveřejňovány veškeré úřední záležitosti z radnice
a vedení města, společenské, kulturní
a sportovní informace z našeho města

a Mikroregionu Střední Haná.
Každý měsíc (11x) se scházela redakční rada pro vydávání KZ, která
v roce 2016 pracovala ve složení - Jiří
Šírek, František Řezáč, Olga Odehnalová, Alena Židlíková, Hana Svačinová,
Jakub Šírek a Milan Zahradník. Distribuce KZ byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Místní občané, firmy
i organizace také využívali předplatné-

ho na rok 2016.
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 2016 byla 10 Kč.

Publikační činnost
V roce 2016 MěKS Kojetín nevydalo žádnou publikaci.

12. Prezentace a propagace MěKS Kojetín
Veškerá činnost Městského kulturního
střediska Kojetín s bohatou fotodokumentací (MěKS Kojetín, VIC Kojetín,
Městská knihovna Kojetín a Muzeum
Kojetínska) je prezentována na internetové adrese:

www.mekskojetin.cz

řejněna všechna čísla..
V červnu 2016 došlo opět k rozšíření
webových stránek o dvě sekce - Letní
kino a Hudební léto.
Stránky aktualizuje pracovnice MěKS
pravidelně každý den dle potřeby.
Současně jsou pracovníky MěKS Ko-

jetín aktualizovány i stránky města
Kojetín www.kojetin.cz - kulturní přehled.
MěKS Kojetín, všechna jeho střediska
(Městská knihovna, Městské muzeum, VIC Kojetín) i zájmové soubory
se prezentují na facebooku.

Internetové stránky MěKS jsou velmi
přehledné s hezkou image. Návštěvníci zde najdou obsáhlé informace
o veškeré kulturní činnosti MěKS včetně bohaté fotodokumentace, knihovny
(včetně on-line katalogu) i VIC.
Webové stránky byly ještě začátkem
roku 2016 rozděleny do osmi sekcí
- Městské kulturní středisko, Vzdělávací a informarční centrum, Městská
knihovna, Zájmové soubory, Divadelní Kojetín, Kojetínské hody, které mají
další podsekce, Městské muzeum, kde
je prezentována i publikační činnost
a Kojetínský zpravodaj, kde jsou zve-
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Prezentace a propagace MěKS Kojetín
Návštěvnost internetových stránek MěKS Kojetín
Čerpáno z: https://analytics.google.com
Rok 2013
Měsíc

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2014
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2015
Počet
zhlédnutí
za rok

Rok 2016

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zhlédnutí
za rok

Leden

1855

297

4563

1835

314

4879

852

137

5299

2.266

328

11.823

Únor

1760

274

3608

1614

271

3578

1849

369

12618

2.332

346

13.834

Březen

2066

292

4762

2080

293

4897

2598

313

15875

3.024

319

17.722

Duben

1273

291

2686

1197

299

2567

1756

277

10251

1.900

265

9.477

Květen

1335

256

2860

1338

267

2910

1930

298

9296

1.818

280

9.193

Červen

1208

243

2625

1234

236

2534

2214

289

10700

2.040

353

11.256

Červenec

1385

260

3144

1398

234

3561

2252

375

10302

2.356

360

11.285

Srpen

3667

514

7092

3702

508

7125

2508

278

12515

3.524

292

18.370

Září

1576

500

3335

1498

456

3483

1887

301

10439

2.277

341

12.498

Říjen

1469

275

3145

1567

208

3482

2144

401

11062

2.170

401

11.613

Listopad

1482

258

2870

1408

278

2675

2759

328

13358

2.351

327

11.489

Prosinec

1260

210

2516

1303

316

2386

1954

253

8080

1.688

255

8.684

Celkem

20336

3670

43206

20174

3680

44077

24703

3619

129831

27.746

3.867

147.244

Průměr
/den

58,35

11,15

57,64

11,16

67,67

9,91

76,23

10,62

Propagace MěKS Kojetín:
● barevné plakáty - pravidelný výlep
v Kojetíně (obchody, restaurace,
školy, jedenáct 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, Stříbrnice, Křenovice

a Polkovice, do obchodů, na poštu, do
restaurací, čekáren na poliklinice...,
od roku 2014 plnobarevné,
● zveřejnění na internetových stránkách MěKS Kojetín a 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
webových portálech jako např. Kudy
z nudy, ok-tourism.cz, Plesová sezóna a podobně,
● pravidelné uveřejňování akcí na
webstránkách Olomouckého kraje,
● týdenní rozesílání pozvánek e-mai-

lem (cca 600 kontaktů)
● informace v tisku a v rádiích (články, pozvánky, programy...),
● tradiční tiskoviny významných kulturních akcí - brožurka Divadelní
Kojetín, skládačka Kojetínské hody
a Kojetínské hudební léto, Týden mobility,
● 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...

13. Další vzdělávání pracovníků v roce 2016
Pracovníci se po celý rok vzdělávali dle nabídky - navštívili
několik různých vzdělávacích seminářů a školení. Školení: občanský zákoník, mzdová problematika, roční závěrka, obecní zpravodaj, informační centra, bezpečnost práce

a požární ochrana, školení řidičů, Projekty a žádosti o dotace EU, Český systém kvality, semináře Vědecké knihovny
Olomouc, porady neprofesionálních knihovníků střediska
Kojetín, Muzeum v 21. století, Muzejní systém Demus.

14. Opravy, revize, pořízení v roce 2016
Opravy v budovách MěKS, hrazených z MěKS Kojetín:
- nátěr vchodových dveří a venkovních laveček Sokolovna,
- výměna vadných bojlerů a splachovačů na wc,
- výměna ventilů u radiátorů,
- oprava klik a dveří VIC, Sokolovna, KD Kovalovice,
- zakoupení nábytku - depozitář muzea,
- výroba nábytku na míru - kanceláře MěKS Kojetín,
- vymalování šaten a chodby Sokolovna.

Revize:
- revize EZS a EPS na všech budovách,
- revize výtahu a plošiny na VIC,
- revize hasicích přístrojů a hydrantů na všech budovách,
- revize elektrospotřebičů ve všech budovách,
- revize scénického osvětlení v Sokolovně,
- revize jevištních tahů v Sokolovně,
- revize komínů Kovalovice.
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15. Celkový přehled akcí a návštěvnosti v roce 2016
Akce

Rok 2012
Počet
akcí

Rok 2013

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2014

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2015

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2016

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

Pořady pro dospělé

15

1670

14

1430

10

1840

9

1700

15

2.250

Akce pro školy a děti

11

2960

5

1500

9

2700

10

2800

7

2.100

Plesy, zábavy, veselice

3

830

3

850

4

800

4

1000

4

1.500

Akce na náměstí

3

3000

3

3000

2

3000

2

5000

2

6.000

Letní kino

-

-

-

-

-

-

7

200

8

700

1/19

3200

1/12

2100

1/15

2150

1/15

2200

1/17

2.500

2/6

400

2/6

430

3/9

600

3/6

1000

2/7

950

Evropský týden mobility

1/15

990

1/12

770

1/13

450

1/11

500

1/9

500

Kojetínské hody

1/28

10000

1/30

8000

1/41

10000

1/38

10000

1/42

10.000

1/5

1500

1/5

1500

1/5

2000

1/5

2000

1/5

2.000

Festivaly, přehlídky

4

1650

3

1400

4

1500

4

1500

2

1.000

Klubové večery

5

710

-

-

7

500

2

100

0

0

Výstavy

8

1880

7

2580

7

1340

7

1800

6

3.314

Expozice muzea

2

271

1

500

1

340

1

1000

1

747

5/170

4600

5/160

4250

5/152

4000

5/160

3800

6/212

3.500

14/328

7890

14/315

7875

15/397

8420

10/328

9000

9/270

7.380

5

770

11

1100

7

1200

2

600

3

600

21

1930

21

2300

9

1000

3

300

12

1.200

Představení Mimoni

-

-

-

-

-

-

-

-

4

550

Zájezdy

0

0

2

80

0

0

0

0

0

0

Akce Městské knihovny

101

1790

98

1915

98

1680

128

2400

144

2.437

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

11618

-

11602

-

15430

-

15600

-

16.240

Návštěvníci VIC

-

3761

-

4305

-

8780

-

9300

-

9.638

749

61420

708

57487

790

67730

742

71800

770

75.106

Divadelní Kojetín
Divadelní předplatné

Kojetínské hudební léto

Zájmové soubory
Kurzy
Koncerty - Cantas
Představení Hanácké scény

CELKEM

III. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Vedlejší hospodářská činnost plynula
z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů budov - KD Sokolovna, VIC
Kojetín, Husova ulice 64 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:
- Husova ulice 64 - přízemí (fa Aliacon
s. r. o. - ukončeno v září 2016)

- Husova ulice 64 - nádvoří (Automoto
klub Kojetín - celý rok 2016)
- Husova ulice 64 - dva sklady
(DDM Kojetín - celý rok 2016)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(IQ Opice, Dušan Drbal - celý rok 2016)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(Václav Peterka - od 1. října 2016)
Krátkodobě uzavřené pronájmy:
Pravidelné - sál VIC:
Radka Michálková (2x týdně)
Gabriela Matoušková (1x týdně)
DDM Kojetín (1x týdně)

Pravidelné - klubovna
1. patro Sokolovny:
Alena Flegelová (1x týdně)
Vladimíra Šrámková (1x týdně)
Jana Ančincová (1x týdně)
Nepravidelné pronájmy:
KD Sokolovna - 8 (prodejní akce)
KD Sokolovna - 29 (soukromé akce)
KD Sokolovna - 6 (plesy)
VIC Kojetín - 42 (soukromé akce)
VIC Kojetín - 6 (prodejní akce)
VIC Kojetín - 8 (školení, zastupitelstvo)
KD Kovalovice - 18 (soukromé akce)
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PŘEHLED o hospodaření příspěvkové organizace (dle řádné uzávěrky)
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Za období:
4. Q 2016
Město Kojetín
Ostatní (vlastní zdroje)
Region + obce knihovna
Doplňková činnost
CELKEM
Účtová osnova
Upr.plán
Skutečnosti v
Upr.plán
Skutečnost
Upr.plán
Skutečnost
Upr.plán
Skutečnost
Upr.plán
Skutečnost
501 Spotřeba materiálu
294,00
294 285,00
120,00
75 454,73
206,00 197 125,00
35,00
26 790,00
655,00
593 654,73
502 Spotřeba energie
590,00
590 089,00
165,00
188 589,00
147,00
125 585,00
902,00
904 263,00
504 Prodané zboží
30,00
33 395,25
40,00
33 395,25
511 Opravy a udržování
50,00
49 683,00
1,00
25,00
16 744,00
76,00
66 427,00
512 Cestovné
6,00
5 225,00
1,00
280,00
7,00
5 505,00
513 Náklady na reprezentaci
69,00
69 177,00
69,00
69 177,00
518 Ostatní služby
746,00
746 396,50
345,00
322 307,73
20,00
13 394,00
1 111,00
1 082 098,23
518 Fondy- dotace+úroky
0,00
222,00
222 371,73
222,00
222 371,73
521 Mzdové náklady
2 360,00
2 360 401,00
115,00
123 804,00
113,00 118 050,00
105,00
87 067,00
2 693,00
2 689 322,00
524 Zák.soc.pojištění
769,00
768 995,00
37,00
40 137,00
30,00
30 138,00
836,00
839 270,00
525 Ostatní soc. pojištění
6,00
6 566,00
1,00
332,00
7,00
6 898,00
527 Zák.soc.náklady
36,00
35 672,00
1,00
1 771,00
37,00
37 443,00
528 Ost.soc.náklady
40,00
41 108,00
3,00
2 880,00
43,00
43 988,00
531 Silniční daň
2,00
2 184,00
2,00
2 184,00
542 Pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
0,00
549 Jiné ost. náklady
35,00
33 117,00
3,00
1 675,00
38,00
34 792,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku
30,00
29 440,00
30,00
29 440,00
556 Tvorba a zúčt.oprav.položek
200,00
0,00
200,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
558 Pořízení DDHM
170,00
170 257,00
0,00
170,00
170 257,00
569 Ostatní finanční náklady
16,00
16 204,50
16,00
16 204,50
NÁKLADY CELKEM
5 219,00
5 219 000,00
967,00
932 527,19
363,00 360 575,00
395,00
334 788,25
6 954,00
6 846 890,44
602 Tržby z prod. služeb
670,00
647 337,00
170,00 167 575,00
840,00
814 912,00
603 Výnosy z pronájmů
400,00
349 623,00
400,00
349 623,00
604 Výnosy z prodaného zboží
40,00
46 863,00
50,00
46 863,00
644 Výnosy z prodaného materiálu
0,00
0,00
648 Zúčtování fondů
135,00
135 000,00
135,00
135 000,00
649 Jiné ostatní výnosy
15,00
11 419,01
15,00
11 419,01
662 Úroky výnosové
0,00
371,73
0,00
0,00
371,73
669 Ostatní finanční výnosy
0,00
0,00
672 Dotace z OK a MK
102,00
102 000,00
0,00
102,00
102 000,00
672 příspěvky od obcí -střediska
193,00 193 000,00
193,00
193 000,00
672 Příspěvky a dotace na provoz
5 189,00
5 189 560,00
0,00
0,00
5 189,00
5 189 560,00
672 Dotace na účetní odpisy
30,00
29 440,00
30,00
29 440,00
VÝNOSY CELKEM
5 219,00
5 219 000,00
922,00
896 127,74
363,00 360 575,00
440,00
396 486,00
6 954,00
6 872 188,74
ZISK(+), ZTRÁTA(-)
0,00
0,00
-45,00
-36 399,45
0,00
0,00
45,00
61 697,75
0,00
25 298,30
591 Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
0,00
0,00
-45,00
-36 399,45
0,00
0,00
45,00
61 697,75
0,00
25 298,30
Název fondu
STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ v Kč:
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav za obd. Krytí fondů Stručný komentář při
411 Fond odměn
56 534,63
0,00
0,00
56 534,63
56 534,63 Tvorba FKSP za prosinec
STAV
PŘED splatností
PO splatnosti
412 FKSP
24 558,14
37 143,00
43 360,00
18 341,14
17 654,74
POHLEDÁVKY
30 329,00
1 424,00
2016, byla odvedena v
413 Fond rezervní
27 930,79
3 701,52
31 632,31
31 632,31
ZÁVAZKY
3 273,80
lednu 2017.
414 Fond rezervní - sponz.dary
151 000,00
23 000,00 135 000,00
39 000,00
39 000,00
NÁVRH
% z VH
Kč:
31.01.2017 Příděl do RF:
416 Investiční fond
139 918,00
29 440,00
169 358,00 169 358,00
100%
25 298,30
Fondy celkem
399 941,56
93 284,52 178 360,00
314 866,08 314 179,68 Podpis:
Příděl do FO:

Název příspěvkové organizace:
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Výroční zprávu MěKS Kojetín za rok 2016
zpracovala Hana Svačinová, ředitelka p. o.
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