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I. ÚVOD
Pracovníci příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín vyvíjeli a zabezpečovali v plné
šíři i v roce 2017 kulturní, výchovné
a společenské vyžití občanů města,
které spočívalo především organizováním akcí pro děti, mládež a dospělou veřejnost.

● pořadů a akcí pro děti, mládež
i dospělé,
● 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
MěKS Kojetín má ve výpůjčce čtyři a filmové),
budovy, o které se náležitě a řádně ● pořádání akcí tradičních - Hanácké bál, Country bál, Vodění medvěda
stará:
● Sokolovna, náměstí Republiky 1033, a pochovávání basy, Stavění a káce● Vzdělávací a informační centrum, ní mája, Pohádkový rybník, Evropský týden mobility, Pěvecké setkání
Masarykovo náměstí 8,
„S písničkou se mládne“, Rozsvícení
● Depozitář muzea, Husova ulice 64,
vánočního stromu...,
● Kulturní dům v Kovalovicích.
● kurzů pohybových a tanečních.
Příspěvková organizace Městské Vzdělávací a informační centrum:
kulturní středisko Kojetín zastře- ● informační centrum s týdenní otevíšuje hlavní i vedlejší činnosti dle rací dobou po - pá od 9 do 17 hodin,
zřizovací listiny v těchto hlavních v letních měsících čeven- srpen včetně sobot a nedělí,
oblastech:
● Kulturní středisko (kulturní, spole- ● výlep plakátů (2x týdně),
čenské, tradiční, sportovní i výchovné ● galerie VIC - výstavy, besedy,
● expozice muzea - vystavy, besedy,
akce, kurzy),
● Vzdělávací a informační centrum ● pronájmy nebytových prostor,
(informační centrum, expozice muzea, ● propagační činnost.
výstavy v galerii, pronájmy, výlep pla- Městská knihovna:
● půjčování knih ve dvou odděleních
kátů),
● Městská knihovna (dvě oddělení, s internetem pro veřejnost - dětském
a dospělém,
středisko),
● Městské muzeum (výstavy, expozi- ● regionální funkce pro devět místních
ce, besedy, správa sbírek, depozitář, knihoven (Kovalovice, Polkovice, Uhřičice, Měrovice, Troubky, Stříbrnice,
expozice),
● Letní kino (letní provoz nádvoří VIC), Oplocany, Lobodice a Křenovice),
● Publikační činnost - Kojetínský zpra- ● informační lekce,
vodaj (činnost publikační a vydavatel- ● pořádání přednášek a besed pro děti
a dospělé,
ská),
● Zřizování souborů zájmové umělec- Městské muzeum Kojetínska:
● správa, údržba, inventarizace a digiké činnosti.
talizace sbírkových fondů depozitáře,
Kulturní středisko:
● expozice
muzea K 1. 1. 2017
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚKS
KOJETÍN
Organizování, pořádání:
● badatelství, konzervování a restauMěstské kulturní
středisko Kojetín, příspěvková organizace
● koncertů, divadelních
představení,
rování
muzejních sbírek,
náměstí Republiky 1033,
752 01 Kojetín
komorních pořadů,
tel: 581 76 20 46, 774 001 405,
● www.mekskojetin.cz
publikační činnost,
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)

● organizování besed a návštěv muzea.
Letní kino
● Kojetínské filmové léto (pro dospělé
i děti)
Publikační a vydavatelská činnost:
● měsíčník Kojetínský zpravodaj
(jedenáct čísel),
● přehlídkový časopis Divadelní Koječák,
● vydávání pohlednic, publikací, knih
či brožur.
Městské kulturní středisko je zřizovatelem šesti souborů zájmové
umělecké činnosti:
● 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 2017 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
2017 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. Kateřina Lýsková - informační pracovník ((na dobu určitou po dobu mateřské),
9. Milan Zahradník - správce depozitáře, kurátor sbírkových fondů,
10. Jarmila Látalová - správce VIC,
úklid VIC, knihovny a depozitáře muzea.
V roce 2017 bylo uzavřeno 66 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - lektoři, knihovnice, úklidové a pomocné práce, práce
na KZ, hudební a taneční vystoupení...
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II. HLAVNÍ ČINNOST
1. Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
I. PLESOVÁ SEZÓNA 2017
● 13. ledna 2017 - Ples Gymnázia
Kojetín (GKJ)
● 20. ledna 2017 - Myslivecký ples
(Myslivecké sdružení Kojetín)
● 27. ledna 2017 - Ples Gymnázia
Kojetín (GKJ)
● 18. února 2017 - Dračí ples
(Kanoistika Kojetín)
● 25. února 2017 - Vodění medvěda
(MěKS Kojetín, Medvěd - Jan Krčmař)

● 25. února 2017 - Hasičské bál
s pochováním basy
(SDH a MěKS Kojetín, duo PC Music)
● 4. března 2017 - Hanácké bál
(MěKS Kojetín, Hanácká beseda, Hanačka Břest, Dubina)
● 11. března 2017 - Ples Rudých
koňů (Rudy koně Kojetín)

II. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE V ROCE 2017

● květen - září 2017
Kojetínské kulturní léto 2017
(hudební i filmové)
● 30. května 2017
Hudební léto (1): ZUŠ Open Kojetín
● 2. června 2017
Filmové léto pro děti (1):
Tajný život mazlíčků
● 7. června 2017
Filmové léto (2): Teorie tygra
● 12. června - 16. listopadu 2017
Výstava:
Josef Sigmund „Dřevořezby“
● 14. června 2017
Filmové léto (3):
Dítě Bridget Jonesové
● 21. června 2017
Hudební léto (2): Alband
● 23. června 2017
Filmové léto náročný divák (4):
Klub poslední naděje
● 28. června 2017
Filmové léto (5):
Bezva ženská na krku
● 3. - 15. července 2017
Letní tábor v Rajnochovicích (ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Kojetín)
● 4. července 2017
Filmové léto (6):
Instalatér z Tuchlovic
● 12. července 2017
Filmové léto (7): Everest
● 18. července 2017
Hudební léto (3): Kanci paní Nadlesní

● 18. ledna 2017
Divadelní předplatné: Divadelní
spolek Kroměříž „Veroničin pokoj“
● 13. ledna - 24. února 2017
Výstava fotografií:
František Ryšavý „Snímky hor“
● 1. února 2017
Pořad: Miroslav Donutil
● 15. února 2017
Divadelní předplatné: Rádobydivadlo Klapý „U Kočičí bažiny“
● 7. března - 26. května 2017
Výstava: František Riegl a Milan Zaoral „T. G. Masaryk ve fotografii“
● 15. - 19. března 2017
25. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2017
● 6. dubna - 31. května 2017
Výstava: GKJ „Kambodža“
● 5. května 2017
Posezení s cimbálovou muzikou
Ječmínek
● 8. května 2017
Country tance Lucky While s Američany v Kojetíně
● 9. května 2017
Divadlo: Divadlo Harlekýn „Víš přece, že nyslyším, když teče voda“
● 20. května 2017
Pořad pro děti:
Čiperkové v Kojetíně

● 26. března 2017 - Dětský karneval
(MěKS Kojetín, Agentura Koráb Brno)

● 19. července 2017
Filmové léto (8): Kobry a užovky
● 21. července 2017
Filmové léto pro děti (9): Trollové
● 26. července 2017
Hudební léto (4): Morkovčanka
● 28. července 2017
Filmové léto náročný divák (10):
Edith Piaf
● 2. srpna 2017
Filmové léto (11): Špunti na vodě
● 9. srpna 2017
Filmové léto (12): Spojenci
● 11. - 13. srpen 2017
Kojetínské hody 2017 (Mňága a Žďorp)
● 11. srpna - 31. prosince 2017
Výstava obrazů:
Malířka Hané Marie Gardavská
● 11. srpna - 31. prosince 2017
Výstava kreseb:
Ptáci z publikace Ptačí zpěvy
v lidovém podání na Hané
● 16. srpna 2017
Filmové léto pro děti (13): Zpívej
● 23. srpna 2017
Filmové léto (14): Muzzikanti
● 25. srpna 2017
Hudební léto (5): Sounder, Critical
Acclaim, Born, Our Atlantic
● 30. srpna 2017
Filmové léto náročný divák (15):
Masaryk
● 6. - 27. září 2017
Evropský týden mobility 2017
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Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
● 6. září 2017
Filmové léto ETM (16):
Millerovi na tripu
● 9. září 2017
ETM: Se starostou Kojetína na kolech
● 20. září 2017
Divadelní předplatné: Divadla Dostavník Přerov a Stodola Jiříkovice
„Inferno aneb Konec legrace“
● 22. září 2017
ETM: Kam dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 3
● 23. září 2017
Dobré duše vol. 2 (dobročinná hudební akce na podporu léčby Samuela
Pavlíčka)
● 9. října 2017
Divadlo pro děti: Divadlo Scéna Zlín
„Křemílek a Vochomůrka“
● 11. října 2017
Divadelní předplatné: Divadlo Šumperk a D 123 „Maria III. aneb Godmother ve stínu své krve“

● 14. října 2017
Bethrayer Meatfly fest 2017
(hudební festival)
● 25. října 2017
Prodloužená tanečních
● 3. listopadu 2017
Divadelní předplatné: Divadlo Stodola Jiříkovice „Rebelové ze Stodoly“
● 7. listopadu 2017
Zeměpisná přednáška pro školy: Pohodáři z Pelhřimova „Polsko - země
kříže, podzemí, divočiny a srdce“
● 11. listopadu 2017
Pěvecké setkání „S písničkou se
mládne“ Kojetín 2017
● 14. listopadu 2017
Bazárek pro maminky
● 17. listopadu 2017
Zábava: Reflexy
● 23. listopadu 2017
Americká kapela PRO-PAIN v Kojetíně, Übergas (GER) a Elephants

(FRA), Hannibal Lecter a Route to
the Otherside (ČR)
● 24. listopadu - 20. prosince 2017
Výstava: Betlémy
● 24. listopadu 2017
Adventní jarmark
● 24. listopadu 2017
Rozsvícení vánočního stromu
● 5. prosince 2017
Návštěvy domácností:
Mikuláš, anděl a čerti
● 8. prosince 2017
Závěrečná kolona tanečních
● 15. prosince 2017
Vánoční koncert pěveckého souboru
Cantas + křest CD „Tisíc andělů“
● 20. prosince 2017
Předvánoční vyhrávání ZUŠ Kojetín
● 20. prosince 2017
Štědrovečerní vyhrávání z balkonu
VIC Kojetín:
Dechový kvintet ZUŠ Kojetín
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2. Vícedenní akce, projekty a akce tradiční
25. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2017
Divadelní přehlídka v Kojetíně je
zaměřena na podporu a rozvoj amatérského divadla, které má v našem
regionu dlouholetou tradici a je určena
všem věkovým skupinám, včetně dětí
a mládeže.
Po roce 1989 po zrušení Okresního kulturního střediska v Přerově,
vyvstala potřeba pokračovat v přehlídkách amatérských divadelních souborů. Proto Město Kojetín, prostřednictvím Městského kulturního střediska
v Kojetíně, přijalo nabídku Okresního
úřadu - referátu kultury v Přerově stát
se spolupořadatelem divadelních přehlídek pro region Haná.
První ročník přehlídky, která se
stala postupovou na národní přehlídku Divadelní Třebíč, se uskutečnil
v roce 1992 za účasti čtyř divadelních
souborů. Další ročníky probíhaly již
bez spoluúčasti Okresního úřadu Přerov. A tak byla započata tradice konání
přehlídek ochotnických divadel v našem městě.
Postupně si kojetínská přehlídka
vybudovala tak zvučné jméno, že se
stala postupovou přehlídkou nejen pro
region Haná. Každým rokem se kojetínské přehlídky účastní soubory ze

všech moravských krajů - Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského i Moravskoslezského.
Dvacátý pátý ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní
Kojetín 2017 byl řádně organizátorem
- Městským kulturním střediskem Kojetín - vyhlášen v měsíci listopadu 2016
a tím byl Kojetín zařazen mezi
osmnáct měst České republiky (POPAD Praha, Divadelní tříska Praha,
Wintrův Rakovník, Dačické kejklování, Horažďovice, PřeMostění Most,
Děčínská brána, Lounské divadlení, Lomnice nad Popelkou, Modrý
kocour Turnov, Červený Kostelec,
Orlická maska Ústí nad Orlicí, Třešťské divadelní jaro, Hobblík Hodonín,
Valašské křoví Slavičín, Ostravské buchary a Divadelní Vsetín), které jsou
pořadateli postupových divadelních
přehlídek s nominací nebo doporučením na 26. celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla 6. Divadelní Piknik Volyně 2017,
která se konala ve dnech 4. - 7. května
a 11. - 14. května 2017.
Letošní
Divadelní
Kojetín,
jeho 25. ročník, proběhl ve dnech

15. až 19. března 2017 v sále místní
Sokolovny. Program nabídl čtrnáct
představení, včetně šesti, které byly
zařazeny do programu mimo soutěž.
Osm představení (původně devět, pro nemoc jedno zrušeno) už
bylo soutěžních a hodnotil je lektorský sbor, který vybral inscenace, které nominoval i doporučil programové
radě Celostátní přehlídky hudebního
a činoherního divadla 6. Divadelní
Piknik Volyně 2017.
Celostátní přehlídku pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA Praha
z pověření Ministerstva kultury ČR ve
spolupráci s městem Volyně, MMKC
Volyně a DS PIKI Volyně, koná se ve
dnech od 4. do 7. a od 11. do 14. května 2017.
Z obou částí této přehlídky jsou
soubory nominovány a doporučeny
na Jiráskův Hronov 2017.
Programová rada Divadelního
Pikniku, na svém jednání 6. dubna
2017 v Praze, zařadila do programu
přehlídky pouze nominovanou inscenaci z Kojetína - plastické divadlo
Malé scény ZUŠ Zlín Večer pro Edgara aneb Maska červené smrti a...

PODMÍNKY PRO SPLNĚNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY
Za krajskou postupovou přehlídku
je pro potřeby nominace nebo doporučení na Divadelní Piknik Volyně považována taková divadelní přehlídka,
která respektuje vymezení přehlídky
činoherních a hudebních divadelních
souborů dospělých a do jejího programu je zařazeno nejméně pět inscenací
= doporučení, nebo osm inscenací
= nominace, splňující věcné podmínky postupu na celostátní přehlídku.
Tato podmínka byla v Kojetíně splněna. Za účasti osmi soutěžních soubo-

rů mohl lektorský sbor do Volyně nominovat jednu inscenaci a doporučit
libovolný počet inscenací.
Další podmínka - všechny soutěžní inscenace musí posuzovat stejná
nejméně tříčlenná odborná porota,
kde alespoň jeden člen poroty je osobou s právem nominace ze seznamu
vymezených osob NIPOS-ARTAMA.
V Kojetíně letos pracoval tříčlenný lektorský sbor ve složení: Vladimír
Fekar (dramaturg Městského divadla
Zlín), Petra Richter Kohutová (dra-

maturgyně Divadla D3 Karlovy Vary
a Karlovarského městského divadla,
lektor režijní školy SČDO) a Katarína
Kašpárková Koišová (překladatelka
a dramaturgyně divadla Feste Brno).
Po každém soutěžním divadelním
představení byly v Kojetíně realizovány takzvané rozborové semináře,
besedy s lektorským sborem.
Zde byla zhodnocena celkově
odehraná inscenace, porotci se vyjadřovali k jednotlivým hereckým výkonům, režii, ke scéně, dramaturgii...

ŽÁNROVÁ PESTROST PŘEHLÍDKY
Program festivalu byl letos velmi rozmanitý a různorodý - nabízel
komediální žánr (nesoutěžní Mimoni
Kojetín, Divadelní spolek Kroměříž,
Divadlo Hanácké obce Prostějov, DS
Za dveřmi Náměšť na Hané, DS Slav-

kov u Brna, Dramkrou Opava, nesoutěžní Hanácká scéna MěKS Kojetín),
který je vždy i diváky vítaný, ale objevila se i díla dramatičtějšího rázu,
jako tragikomedie přerovského Divadla Dostavník, tragédie DS Osvětové

besedy Velká Bystřice nebo plastické
divadlo Malé scény ZUŠ Zlín.
Každoročně je kojetínská přehlídka doplněna o dopolední pořady pro
děti a mládež - O ševci Kubovi a Vinnetou.
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PROGRAM divadelního kojetína 2017
středa 15. března 2017

PÁTEK 17. BŘEZNA 2017

19.30 hodin

Dětská divadelní skupina Mimoni Kojetín
M. Zahradník:

20.00 hodin
Divadelní spolek Za dveřmi
Náměšť na Hané
N. V. Gogol:

lidová fraška (nesoutěžní představení)

komedie (5. soutěžní představení)

20.00 hodin
Divadelní spolek Kroměříž
P. Palmade, Ch. Duthuron:

22.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

KOJECKÉ BETLÉM

NA ÚTĚKU

road-movie (1. soutěžní představení)

ČTVRTEK 16. BŘEZNA 2017
8.15 a 10.00 hodin
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

REVIZOR

SLAVÍME
ČTVRTSTOLETÍ
DIVADELNÍHO KOJETÍNA
Večer s hudbou, dortem a...
(hraje Kačka, Ondra a Milan)

SOBOTA 18. BŘEZNA 2017

O ŠEVCI KUBOVI

11.00 hodin
Divadlo Dostavník Přerov
M. Vašáková, K. Šimáková:

16.00 hodin
Divadelní soubor Osvětové besedy
Velká Bystřice
F. Wedekind:

hudební tragikomedie (6. soutěžní představení)

tragédie (2. soutěžní představení)

VEČER PRO EDGARA
aneb
MASKA ČERVENÉ SMRTI A…

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

PROBUZENÍ JARA

20.00 hodin
Divadlo Hanácké obce Prostějov
O. Wilde:

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
komedie (3. soutěžní představení)

PÁTEK 17. BŘEZNA 2017
8.15 a 10.15 hodin
Divadlo Scéna Zlín

K. May, K. Popel: VINNETOU
divadelní představení pro žáky ZŠ a studenty GKJ
(nesoutěžní představení)
16.00 hodin
P.O.KRO.K Kroměříž
J. Fránek:

NA KONÍČKA aneb MILUJME
SE, KDYŽ UŽ SE MNOŽÍME
rodinná komedie (4. soutěžní představení)
PŘEDSTAVENÍ PRO NEMOC ZRUŠENO
Náhradní představení:
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín
R. Vencl, M. Doleželová:

KDYŽ SE ZHASNE

komedie (nesoutěžní představení)

HONZO, VSTÁVEJ!
15.00 hodin
Malá scéna ZUŠ Zlín
E. A. Poe:

plastické divadlo (7. soutěžní představení)
20.00 hodin
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Moliére:

LAKOMEC

komedie (8. soutěžní představení)

NEDĚLE 19. BŘEZNA 2017
11.00 hodin
Dramkrou Opava
J. Plaskura:

NA RETURNU STÁL
komedie (9. soutěžní představení)
15.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 25. ROČNÍKU
DIVADELNÍHO KOJETÍNA
2017
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Soutěžní část divadelního kojetína 2017
Velmi krásné shrnutí Divadelního
Kojetína 2017 napsala Petra Richter Kohutová ve svém příspěvku do
Amatérské scény:
Na počátku Bůh stvořil Divadelního Koječáka. Sokolovna pak
byla pustá a prázdná, nad jevištěm byla tma a nad hledištěm
se vznášel Boží Duch. Bůh řekl:
„ Ať je světlo!“ - a Racek pustil
světla. Bůh viděl, že reflektory
jsou dobře nastavené, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval
světlo „scénou“ a tmu nazval „zákulisí“. Byl večer a bylo ráno, první den přehlídky.
První příspěvek, počátek seriálu
„Genesis“ ve zpravodaji Divadelního
Kojetína 2017 předznamenal průběh
letošní přehlídky ve vší její hravosti,
dobré náladě a zábavnosti, zároveň
soustředěnosti a naplněnosti. Slavnostní dvacátý pátý ročník probíhal
ve dnech 15. – 19. března 2017,
zahrnoval osm soutěžních představení (deváté odpadlo kvůli zdravotní indispozici jedné z účinkujících
– zaskočila místní Hanácká scéna
s nesoutěžním Když se zhasne)
a doprovodný program (dopolední
představení pro děti, výstava připo-

mínající předchozích čtyřiadvacet
ročníků přehlídky na sále, výstava
bizarních kreseb Petra Válka ve foyer…).
Porota pracovala ve složení Vladimír Fekar, Petra Richter Kohutová
a Katarína Kašpárková Koišová,
letos byly debaty po představeních
výrazněji obsazeny diskutujícími kolegy z jiných souborů a diváky (zdá
se, že to konečně začíná fungovat).
Hlavou přehlídky byla ředitelka Městského kulturního střediska Hana
Svačinová, připravenost a nasazení
jejího organizačního týmu nelze pominout. Vycházel (skoro) každodenně již zmíněný Divadelní Koječák,
do něhož přispívali bývalí i současní
studenti místního gymnázia (někteří
z těch bývalých se vracejí každý rok,
jen aby mohli „být při tom“), jejich příspěvky shromažďovala a korigovala
Hanka Hásová.
A proběhlo mnoho akcí jaksi navíc;
samostatnou kapitolou je středeční
zahájení, v jehož rámci se objevila
„kojetínská Tálija“, představovaná
starostou Jiřím Šírkem, jenž políbil
porotu a popřál hodně sil, a „lidová
fraška“ místního „písmáka“ Milana
Zahradníka Kojecké betlém, zahraná dětskou divadelní skupinou Mimoni. V pátek se pak konala oslava

čtvrtstoletí s hudbou, dortem, rozkrojeným místním Belmondem, a „živým vstupem do rádyja Olomóc“ atd.
I v oblasti uvedených představení
byla přehlídka žánrově, tématicky
i stylově tak různorodá, jak už dlouho ne. V soutěžní části jsme viděli
ženskou konverzační komedii, jakousi krotší verzi road movie Thelma
a Luisa (Na útěku P. Palmadeho
a Ch. Duthurona v podání DS Kroměříž), mladistvou, epicky demonstrovanou tragédii o dětech, které
přestávají být dětmi (Wedekindovo
Probuzení jara DS OB Velká Bystřice), crazy komedii hranou jako o život (Strašidlo cantervillské O. Wildea
a Divadla Hanácké obce Prostějov),
tradičně pojatou klasickou satirickou komedii (Gogolův Revizor DS
Za dveřmi Náměšť na Hané), pokus
o hudební tragikomedii s vážným
tématem (Honzo, vstávej! přerovského Dostavníku), plastické divadlo
inspirované otcem moderního horroru (Večer pro Edgara aneb Maska
Červené smrti a… Malé scény ZUŠ
Zlín), lehce muzeálně předvedenou
klasiku (Molierův Lakomec DS Slavkov u Brna) a inteligentní sportovní
anekdotu (Na returnu stál autora
a režiséra Jakuba Plaskury a Dramkrou Opava).

Divadelní spolek Kroměříž
Na útěku

Francouzská konverzační komedie
Na útěku, obsazená dvěma ženami
(Kateřinou Nakládalovou a Romanou Blažkovou) a ženou (Janou Štěpánovou) režírovaná, vypráví o dvou
pokusech uniknout svému nepodařenému životu a jednom obyčejném
lidském setkání. Kroměřížské dámy
se jí zhostily se ctí, narazily však
na limity textu a fakt, že i zdánlivě
lehké konverzační herectví je jednou z nejtěžších hereckých disciplín
a neradno podceňovat analýzu postav a situací.
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Soutěžní část divadelního kojetína 2017
Divadelní soubor Osvětové
besedy Velká Bystřice
Probuzení jara

Režisér Tomáš Hradil se v DS OB Velká
Bystřice věnoval léta lehkonohé Múze,
kromě odskoku ke sci fi v roce 2005
uváděl vesměs situační komedie a frašky (kousky Johna Patricka, Feydeaua,
Labiche…). Před dvěma lety překvapivě nastudoval nelehkou hru Fernanda
Arrabala pod názvem Miláček Fando a
Lis, tehdy získala inscenace na Hanáckém divadelním máji v Němčicích 2015
druhé doporučení na KDP ve Vysokém
nad Jizerou, jež bohužel neproměnila.
Příklon ke složitějším tématům a těžšímu žánru se evidentně vyplácí, zdá
se, že kolega Hradil se konečně našel
– byť se dá předpokládat, že u běžného
venkovského či maloměstského publika se to nesetká vždy s pochopením…
Letos sáhl po tragédii Franka Wedekinda Probuzení jara, obsadil kromě „dospělého“ Romana Tegela pět děvčat,
která odrostla bystřickému dětskému
souboru, a původně hereckého kolegu
Pavla Dorazila přizval jako spolurežiséra. Jejich interpretace více než sto
let staré, stále však živé hry o uvědomování si vlastní sexuality, o hranicích
osobní svobody ve společnosti sešněrované pokrytectvím a hledání vlastní

morálky se opírá o vynikající úpravu,
sestávající ze situací seškrtaných až
na dřeň – přesto příběh, na jehož počátku je překvapení dětí nad tím, že
přestávají být dětmi, a na konci sebevražda, smrt při potratu a útěk z dosud
známého světa zůstává přehledný
a má na diváka překvapivě silný účinek. Překvapivější o to, že pět děvčat
hraje všechny dospívající postavy,
tedy i ty chlapecké (!) plus některé dospělé (jen faráře, ředitele školy a otce
představuje zmíněný Roman Tegel).
Překvapivější o to, že situace jdou po
sobě v rychlém sledu a jen přehození kostýmů, byť jednoduchých, jakož
i příprava scény na další obraz, přiznaně probíhající před zraky diváků,
je náročná na techniku i zručnost.

A překvapivější o to, že způsob sdělování je vlastně postaven na odstupu,
na brechtovském demonstrování faktů, stavů postav i dialogů (paradoxně nefungují ta nemnohá místa, kdy
účinkující začnou prožívat). Režiséři
Tomáš Hradil a Pavel Dorazil podpořili
hru důsledně vedeným znakovým systémem, jehož součástí byla např. hra
s těly a zvukem kytar, nočními motýly,
růžemi bílými, červenými i černými,
práce s oponami atd. Tomáš Hradil
a Pavel Dorazil obdrželi cenu za dramaturgicko-režijní koncepci, Anna Vondrů čestné uznání za herecký výkon
v roli Melichara a inscenace Probuzení
jara Franka Wedekinda a DS OB Velká
Bystřice doporučení k účasti na Divadelním Pikniku Volyně 2017.

Divadlo Hanácké obce
Prostějov
Strašidlo cantervillské

Strašidlo cantervillské Divadla Hanácké obce Prostějov zahltilo jeviště
a následně hlediště přívalem herecké energie, nasazení souboru bylo
obdivuhodné. Škoda, že to vedlo
nejen k nepřehlednosti děje i situací,
protože nebylo akcentováno to podstatné, nač by měla být upřena divákova pozornost – ale také ke konstatování, že „méně je někdy více“.

Divadelní spolek Za dveřmi
Náměšť na Hané
Revizor
Náměšťský Revizor neaspiroval na aktuální interpretaci komedie, snažil se jen
o co nejvěrnější zpodobení Ruska devatenáctého století a srozumitelného převyprávění příběhu. Inscenaci zvídavého
souboru s vůlí rozvíjet se drží chlapská
sestava (a tři ženy) se sympatickou
energií, podráží ji (ne)výklad Chlestakova a jistá stereotypnost v rytmu.
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Soutěžní část divadelního kojetína 2017
Divadlo Dostavník Přerov
Honzo, vstávej!

Opora přerovského Dostavníku, rocker, vynikající herec a zároveň debutující režisér Zdeněk Hilbert neměl
šťastnou ruku při výběru textu, který
se tváří jako hlubokomyslná úvaha
nad tím, zdali máme právo ukončit
život člověka na přístrojích, potažmo jaký má takový život smysl, ale
ve výsledku zplošťuje většinu postav,
zjednodušuje jejich motivace a sama
témata snižuje na sentimentální klišé. Honzo, vstávej! nelze považovat
za počin, který se povedl – škoda
– Zdeněk Hilbert by si se svým zaujetím pro divadlo a tvůrčím nasazením
zasloužil na poli režijním lepší start.

Malá scéna ZUŠ Zlín
Večer pro Edgara
aneb Maska červené smrti a...

Devět frekventantů Malé scény
ZUŠ Zlín se pod vedením Martina
Dominika Polínka v posledních letech zabývá plastickým divadlem,
v němž slovo plní pouze inspirativní funkci (je prožíváno bez analýzy,
skrze fysis) a jehož podstatou je práce s tělem, skupinová improvizace
a výrazná partneřina; jeho zastřešujícím oborem je teatroterapie, jež
nicméně směřuje nejen k osobnímu
vyrovnávání se s jistými tématy, ale
vyžaduje také dotažení tvaru. Jako
podklad inscenace Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a…,
jakousi poctu Edgaru Allanu Poeovi,
jenž je ceněn pro schopnost navodit
atmosféru a pocit plíživé hrůzy na
technicky racionálně vystavěných
příbězích, si tvůrci zvolili jeho pět po-

vídek a jednu z jeho básní; na jejich
částech pak stavěli s minimem rekvizit (bedna ala rakev, rudá šerpa, koruna, maska) a pár kostýmními doplňky (kabátce či stylizovaný královský plášť) plus především ze svých
vlastních, u chlapců polonahých těl
a za značné pohybové vynalézavosti
působivé obrazy, skrze něž jsme se
dozvídali příběhy „o té, jejíž jméno je

Smrt – jejíž jméno je Slaná Zubatá“.
Inscenace vyžaduje od účinkujících
výrazné emoční zaujetí a také vynikající tělesnou připravenost; vědomě
pracuje s emocemi a s asociacemi.
Účinkující ve Večeru pro Edgara získali cenu za kolektivní herecký projev, Malá scéna ZUŠ Zlín cenu za
inscenaci a nominaci k účasti na Divadelním Pikniku Volyně 2017.

Divadelní spolek
Slavkov u Brna
Lakomec

Zahrát si Harpagona bylo snem Milana Hrazdílka. Tři roky se na roli připravoval, poté oslovil pana Stanislava Olbrichta, aby mu pomohl s režií,
a svůj sen uvést ve Slavkově Molierova Lakomce realizoval. Vznikla inscenace lehce muzeální, netající své
okouzlení archaickým jazykem a historickými kostýmy, se zjednodušenými postavami a častými promluvami
do publika. Debata s tímto souborem
pak patřila k těm smysluplnějším.

strana 9

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2017

Soutěžní část divadelního kojetína 2017
Dramkrou Opava
Na returnu stál

Asi hodinová anekdota Na returnu
stál Jakuba Plaskury nabízí komediální zprávu o finále Wimbledonu,
v němž se utkají hvězdy bratři Bryanové s poněkud „lůzrovským“ duem
Švéd Claksson/ Slovák Juraj Čerešnička. Umně napsaná hra a na jejím
půdorysu inteligentně postavená inscenace pracuje se stereotypy a klišé,
humor čerpá z kontrastu profesionálních rutinérů a snaživců, jimž čouhá
sláma z bot, také z klišé spojovaných
se sportovci a zobrazovanými lidskými typy obecně plus z jednotlivých národností konkrétně. Bylo to zábavné,
bylo to milé, některé zanedbané složky inscenace lze dodělat – a o Jakubu
Plaskurovi nesporně ještě uslyšíme.
Radostné pětadvacáté „probouzení
jara divadlem“ na Divadelním Kojetíně
2017 skončilo. A protože vlastní tvorba
místních (úvody soutěžních představení, „hanácke písně pánům a pannám
na světlo vydané“ za doprovodu harmoniky v podání Hany Svačinové a
Milana Zahradníka, byly neodolatelné)

a zároveň takřka buditelská atmosféra
přehlídky inspirovala předsedu poroty
Vladimíra Fekara k závěrečnému veršovanému vyznání, jež – facebookově
řečeno – „kradu“ na konec tohoto příspěvku :
Když někdo neuspěl, ať ho neraní!
Podstatné je a bude vždy to setkání,

které soubory vzájemně obohatí…
Snad další ročníky nikdy nic nezhatí
a dalších nejmíň pětadvacet let
bude se Divadelní Kojetín rozvíjet,
bude plodnou půdou
pro divadelní květy,
bude zrát a mládnout
s přibývajícími léty!

NESoutěžní část divadelního kojetína 2017
Dětská divadelní skupina
Mimoni
Kojecké betlém
Pětadvacátý ročník Divadelního Kojetína zahájila Dětská divadelní skupina Mimoni rozvernou fraškou Kojecké
betlém aneb Jak to bylo doopravdy.
V této hře autora Milana Zahradníka se představili nai nejmenší herci,
které diváci mohli prvně spatřit na
loňské přehlídce ve scénce Šílení
puberťáci. Po další květnové scénce

Divadýlko Mrak Havl. Brod
O ševci Kubovi

Znáte pohádku „O ševci Kubovi“?
Děti z kojetínské mateřské školky
a 1. stupně ZŠ už ano. Přijel nám
ho totiž představit divadelní soubor
z Havlíčkova Brodu Divadýlko Mrak.
Hlavní postavou je již zmiňovaný
švec Kuba, kterého ztvárnil Josef
Melena, a společně s ním, několik
dalších rolí hrála Yvonna Kršková.
Jak je u pohádek zvykem, plyne
z nich nějaké poučení, a tato pohádka nebyla výjimkou. Hlavní pointou
a poučením pohádky bylo ukázat, že

Kojecká májka, byl Kojecké betlém
jejich třetím počinem.
V této úsměvné frašce se diváci
dozvěděli, co všechno provázelo
narození Ježíška, jaké trable potkaly Josefa s Marií a jak nakonec
dopadl zlý král Herodes. Herecké
výkony všech protagonistů byly vyvážené, děti se dobře popasovaly
s jevištním projevem a dokázaly, že
i v jejich podání může být scénka
s klasickou vánoční tematikou vtipná
a záživná a v březnu stále aktuální.
na lidi se dá vyzrát.
Divadlo bylo velice zábavné nejen
pro děti, ale i pro paní učitelky. Bylo
velice příjemné vidět spojení divadla
a krátkých písniček. Samotná komunikace s publikem byla neuvěřitelná,
neboť děti vždy velmi rády napovídají i samotným hercům, co se na scéně odehrává. Toto divadlo bylo velice
originální nejen z hlediska předělů
a uvádění do děje. Dětem připadalo
velmi vtipné vystoupení hlavní představitelky ze svých rolí. A i přesto, že
toto divadelní představení mělo svou
premiéru už před 23 lety, má pořád
své kouzlo a diváky neomrzí.
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NESoutěžní část divadelního kojetína 2017
Divadlo scéna Zlín
Vinnetou

ší. Bylo to velice vtipně pojaté a to
je velké plus, jak už to bývá v každé divadelní hře tohoto typu. Co víc

Hanácká scéna MěKS Kojetín
Když se zhasne

a Jan Nedbal v režii Josefa Vrány.
Tuto komedii o nepovedeném vánočním večírku, který se proměnil v rozvodové bitevní pole, mohli diváci od
její premiéry v roce 2015 zhlédnout
na kojetísnkých prknech již po třetí.
Ihned po uvedení v Kojetíně se soubor přesunul do sousedních Němčic
nad Hanou, kde večer inscenaci zopakoval pro místní diváky.

Příběh plný zvratů, rasové nenávisti, nespravedlnosti, ale také naděje,
odvahy a pravého přátelství. Těmito
slovy by se dala popsat tato divadelní
hra. Vinnetou je opravdu poutavý příběh, nejen pro starší generace. Díky
vtipnému zpracování představení
pobavilo rozsáhlou škálu diváků. Bavily se nejen děti, ale i paní učitelky.
Velice poutavý příběh a díky písničkám, které dotvářely atmosféru,
i nezapomenutelný. Nesmíme ale
zapomenout na úžasné herecké výkony, které snad nemohly být lep-

Z důvodu neočekávané nemoci jedné z protagonistek kroměřížského divadla P.O.KRO.K v pátek odpoledne
pohotově zaskočila místní Hanácká
scéna s inscenací Romana Vencla
a Michaely Doleželové Když se zhasne. V rolích se představili M. Němečková, L. Němečková, R. Baštinec

k tomu říct? Vinnetou je nezapomenutelná klasika, která bude mít vždy
v mnoha srdcích místo.

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A VÍTĚZ
Na nedělním závěrečném slavnostním vyhlášení byly vyhlášeny
výsledky. lektorský sbor udělil čestná
uznání a ceny...
Čestné uznání bylo uděleno:
- Romaně Blažkové za herecký výkon v roli Margot v inscenaci Na útěku DS Kroměříž,
- Aničce Vondrů za herecký výkon v
roli Melichara v inscenaci Probuzení
jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice,
- Václavu Lužnému za herecký výkon v roli Sira Simona de Canterville
v inscenaci Strašidlo cantervillské
Divadla Hanácké obce Prostějov,
- Petru Savčenkovi za herecký výkon
v roli Poštmistra v inscenaci Revizor
DS Za dveřmi Náměšť na Hané,
- Dagi Hrubé za herecký výkon v roli
Jolany v inscenaci Honzo, vstávej!
Divadla Dostavník Přerov,
- Marii Kostíkové za herecký výkon
v roli Frosiny v inscenaci Lakomec
Divadelního spolku Slavkov u Brna,
- Janu Binarovi za herecký výkon
v rolích Pascala Marii a tiskového
mluvčího v inscenaci Na returnu stál
souboru Dramkrou Opava.

Cena byla udělena:
- Vlastimilu Drškovi za herecký výkon v roli Hejtmana v inscenaci Revizor DS Za dveřmi Náměšť na Hané,
- Honzovi Raclavskému za herecký
výkon v roli Johnnyho Kinga v inscenaci Honzo, vstávej! Divadla Dostavník Přerov,
- Účinkujícím za kolektivní herecký
projev v inscenaci Večer pro Edgara
aneb Maska Červené smrti a... Malé
scény ZUŠ Zlín,
- Milanu Hrazdílkovi za herecký výkon v roli Harpagona v inscenaci Lakomec Divadelního spolku Slavkov u
Brna,
- Jakubu Jacháčkovi za herecký výkon v roli Juraje Čerešničky v inscenaci Na returnu stál souboru Dramkrou Opava,
- Tomáši Hradilovi a Pavlu Dorazilovi
za dramaturgicko-režijní koncepci inscenace Probuzení jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice,
- Malé scéně ZUŠ Zlín za inscenaci
Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a...,
- Jakubu Plaskurovi za scénář inscenace Na returnu stál souboru Dramkrou Opava.

Cena Divadelního Koječáka byla
udělena:
Divadelnímu spolku Kroměříž za inscenaci Na útěku
Nominace na Divadelní Piknik Volyně 2017:
Malá scéna ZUŠ Zlín - inscenace Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a... v režii Martina Dominika
Polínka
Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2017:
Divadelní soubor Osvětové besedy
Velká Bystřice - inscenace Probuzení jara autora Franka Wedekinda
v režii Tomáše Hradila a Pavla Dorazila
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DOPROVODNÉ AKCE
Festival byl zahájen scénkou, ve které se představil starosta města Kojetína Jiří Šírek, coby Kojecká Tálija s číslem 25, která odhodila lyže
a flintu do žita. A jako správná múza
políbila všechny přítomné porotce
a prohlásila Divadelní Kojetín za odstartovaný. Ihned poté zahráli naši
nejmenší Mimoni lidovou frašku Kojecké betlém.
Oživením letošní přehlídky byly opět
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.
Ve foyer Sokolovny mohli návštěvníci zhlédnout výstavu grafik výtvarníka Petra Válka (kameník, malíř,
sochař a hudebník z Loučné nad
Desnou na Šumpersku) a v sále výstavu Pětadvacet ročníků Divadelního Kojetína.
V pátek večer jsme společně s diváky oslavili pětadvacáté výročí trvání divadelních přehlídek v Kojetíně hudbou a zpěvem v podání dua
Kačka a Ondra, živým vstupem do
rádija Olomóc a dortem, který nám
nakrojil samotný Jean Klód Paul Bemondo z Křenovic.
Záznam z živého přenosu do rádija Olomóc:
Za těch pětadvacet let se na kojetínských divadelních prknech, která znamenají svět, odehrálo, jestli
jsme dobře počítali, 289 divadelních
představení. To znamená, že se zde
představilo 258 divadel a divadelních
souborů. Všem tedy na dálku zatleskejme jako poděkování, protože bez
nich by žádný Divadelní Kojetín neexistoval…
A protože chceme slavit ve velkém,
tak jsme si zaplatili pár minutek
v živém vysílání rádija Olomóc, aby
se o naši slávě dozvědělo co nejvíce

lidí v tom našem hanáckém kraji.
Teď si ověříme, jestli jsme opravdu
v přímém přenosu….. Tak ano už
tam jsme – už jsme on-line.
- Zdravíme všechny posluchače rádija Olomóc i zde přítomné na oslavě
pětadvacátin Divadelního Kojetína.
Dostávám pokyn, že se nám do Kojetína dovolal náš první posluchač,
náš první gratulant…
- Haló, haló, slyšíme se? Kdo se do
Divadelního Kojetína dovolal…
Dobré večír, paní Haničko! Tady Jaryn Dřéstal z Břochovan. Ježišmarjá
to su rád, že sem se k vám konečně
dovolal, my to už s mojó Božkó zkóšime od odpoledňa a furt to tam nikdo nezvihá a furt tam volá jenom ta
Lola z Traplic. Tož, co sem to chtěl?
Já bych chtěl popřát té vaší divadelní přehlídce, k tem pětadvacetinám
všecko nélepší a chtěl bych vám nechat zahráť nejakó pěknó piesničku.
- Pane Dřéstale, musíte si trošičku
ztlumit rádio, abychom vás slyšeli…
Tož Pane bože, já než se k temu přístroju dobelhám, tož počkéte, ja? ...
Už je to dófám lepči... Tož poslóchéte,
já bych chtěl popřát hodně zdaru celymu realizačnimu týmu. Jéžišmarja,
tož té Janči Novákové v té šatně, tu
znám eště gdyž byla mladá, to byly
tvary... A té Kači Krčmařové, co tam
je s ňó. Tu si pamatuju jak maló žabu,
jak zme jezdili ke Gardavském prčit ty
koze... Tož aji temu mladymu Šírkovi,
co tam je fčil, co nám tady minulé tédeň oblepil celé barák téma plagátama na ten váš festivál. Zahradnikovi,
temu né, ten slébil, že přijede hrát na
harmoniku a nepřijel, tá sviňa jedna.
Zahradnikovi né, né. A samosebó
vám, paní Haničko, vy ste to srdičko
celé té kojecké kultůry...
- A pane Dřéstale čtete také s vaší

manželkou Boženkou Divadelního
Koječáka…
Tož baže. Mladi nám zavedli do chalupy ten infernet a od té doby zme
s Božkó online. Mladi nám to musijó
téma šipkama posunovať, ale je to
tuze pěkny čteni. Hlavně tu redaktórku pozdravujte, tu Haničku Hásovó
z tech Měrovic a vzkažte ji, ať trochu
vic jí, protože je zdechlá jak cigánská
kobyla...
- Pane Dřéstale vy jste nám ještě
neřekl název písničky, kterou máme
nechat zahrát pro ten náš pětadvácátý Divadelní Kojetín...
Tož počkéte... Eště pozdravte tu odbornó porotu, co tam je. Teho Laďu
Fekára, Petru Kohótovó a tu novó
Kaču Kašpárkovó. Ty já už moc neznám. Ale já si dobře pamatuju na
teho Viťu Závodskyho, šak s tym
zme se neco napili slivovice u teho
baru na té Sokolovně...
A tož, paní Haničko, tož všecko nélepši, ať se vám všeckém daří, to
vám přejeme s Božkó a zahréte
všeckém, co kolem teho licó nejakó
pěknó piesničku třeba od Yvettky Simonové a Milána Chladila, třeba ten
Kolaté, kolaté je ten náš svět…. Tož
dobró noc a moc se tam neožerte…
- Vážení posluchači i vy zde ve vestibulu, děkuji panu Dřéstalovi za zavolání, že nám všem tak pěkně poblahopřál a poděkoval, krásně všechno
shrnul, ale tím pádem dostávám pokyn z rádija, že nám pan Dřéstal vydřéstal veškerý náš zaplacený čas živého přenosu na reklamu Divadelního Kojetína... Tak nám nezbývá než si
společně zazpívat nějakou tu pěknou
piesničku a sfouknout svíčku pětadvacetiletku na narozeninovém dortu.
Přejeme Divadelnímu Kojetínu…
...ale každý ve své mysli, protože jinak by se to nevyplnilo!!!
Jedna- dva - tři - FÓÓÓK!
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DIVADELNÍ KOJETÍN 2017 VE FOTOGRAFII

Kojetínská Tálija „25“ a její negližé

Kramářské písně Stréca Milana a Svači

Divadelní Kojetín zahájen!!!

Dětská divadelní skupina Mimoni

Divadelní spolek Kroměříž

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

DS Osvětové besedy Velká Bystřice

Divadlo Hanácké obce Prostějov

Divadlo Scéna Zlín

Hanácká scéna Kojetín zaskakovala

DS Za dveřmi Náměšť na Hané

Divadlo Dostavník Přerov

Malá scéna ZUŠ Zlín

Divadelní spolek Slavkov u Brna

Dramkrou Opava
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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.

Sokolovnu navštívilo:
- cca dva tisíce diváků.
V rámci přehlídky vystoupilo:
- cca sto dvacet 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),
- zveřejnění na facebooku a na kulturních portálech,
- informace o přehlídce v Kojetínském
zpravodaji č. 3/17 a 4/17,
- informace v tisku, v rádiích i televizi

(články, pozvánky, program, reportáže,
představení jednotlivých souborů),
- čestné vstupenky (významným představitelům města, starostům, sponzorům...),
- vyšlo šest čísel festivalového časopisu Divadelní Koječák,
- placky a tašky Divadelní Kojetín,
- frgály „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 upomínkové „šašky“,
- zhodnocení od Petry Richter Kohutové v Amatérské scéně,
- bohatá fotodokumentace,
- výstava Pětadvacet ročníků Divadelního Kojetína,
- závěrečná zpráva.

DIVADELNÍ KOJEČÁK

aneb Jak by tady bylo krásně,
kdyby tu nebyli ti děsní Divadelní Koječáci...

01/17
středa
ročník 8

...u čeho bude krásně zítra

8.15 a 10.00 / Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod - O ŠEVCI KUBOVI
16.00 / Divadelní soubor Velká Bystřice - PROBUZENÍ JARA
20.00 / Divadlo Hanácké obce Prostějov - STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ

Vyšlo také šest čísel časopisu Divadelní Koječák (společensko - kulturně - satiricko - kritický deník přehlídky Divadelní Kojetín), 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 (Vladimír Fekar / Ondřej Gardavský / Kateřina
Halenková / David Hás / Petra Richter Kohutová / Aneta
Kotásková /Katarína Kašpárková Koišová / Petr Nýdrle
/ Daniel Sucharski / Hana Svačinová / Adam Ston / Erik
Szcotka / Adéla Večerková / Milan Zahradník /Jan Žmolík
/ Jakub Šírek).

aneb Děláte machry a Divadelního Koječáka
máte na chodbě!

05/17
neděle
ročník 8

...po čem můžete dělat machry dnes

11.00 / Dramkrou Opava - NA RETURNU STÁL
15.00 / Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení přehlídky
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PODĚKOVÁNÍ
A na závěr - tradiční slova díků:
- Poděkování patří všem divadelníkům, bez kterých by naše přehlídka
nebyla přehlídkou, festival festivalem
a Kojetín by nebyl Kojetínem divadelním: Divadelní spolek Kroměříž,
DS Osvětové besedy Velká Bystřice,
Divadlo hanácké obce Prostějov, DS
Za dveřmi Náměšť na Hané, Divadlo Dostavník Přerov, Malá scéna
ZUŠ Zlín, Divadelní spolek Slavkov
u Brna, Dramkrou Opava, Divadýlko
Mrak Havlíčkův Brod, Divadlo scéna
Zlín,
- děkujeme všem divákům, kteří vytvořili v Kojetíně pravou festivalovou
atmosféru,
- děkujeme odborné porotě – Petře
Richter Kohutové, Katarině Kašpárkové Koišové a Vladimíru Fekarovi
za přátelské debaty s divadelníky po
představení a za nelehký úkol vybrat
ty nejlepší,
- velký dík si zaslouží redaktoři
a reportéři Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou
(Vladimír Fekar / Ondřej Gardavský
/ Kateřina Halenková / David Hás /
Hana Hásová / Petra Richter Kohutová / Aneta Kotásková / Katarína
Kašpárková Koišová / Petr Nýdrle /
Daniel Sucharski / Hana Svačinová
/ Adam Ston / Erik Szcotka / Adéla

Večerková / Milan Zahradník / Jan
Žmolík / Jakub Šírek) za šest čísel
společensko - kulturně - satiricko kritického deníku přehlídky,
- děkujeme Městu Kojetín i Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,
- děkujeme všem sponzorům přehlídky (Barták Zdeněk s.r.o., Bowling
City Kojetín, Dobrůtky od Verunky
Kojetín, Dolabuž Kojetín, Elektormontáže Arnošt Petružela, Golden
Egg Resort s.r.o. - Pivovarský hotel
Kojetín, Hospůdka U Jordánu Kojetín, Hospůdka U Pedyho Kojetín,
Pekárna Kojetín s.r.o., Instalace 206
Roman Kusák s. r. o., Lékárna
U Zlatého lva Kojetín, MULTI–S
s.r.o., Ptáček pozemní stavby s. r.
o.,
Restaurace Maďarská bašta
Kojetín, Restaurace Na Hrázi U
Tondy Kojetín, Snack bar Křenovice,
Technis Kojetín s.r.o., Zahrádkářské
potřeby Kojetín),
- děkujeme starostovi Jiřímu Šírkovi,
že fandí divadlu a celkově kultuře,
a hlavně za „Táliju s číslem 25“, která
se stala múzou letošního festivalu,
- děkujeme Mimoňům za zahájení
festivalu Kojeckým betlémem,
- děkujeme pohotové Hanácké scéně Kojetín za páteční představení
„Když se zhasne!“,
- děkujeme všem krojovaným Haná-

kům a Hanačkám za přivítání všech
divadelníků v Divadelním Kojetíně,
- děkujeme Kačce a Ondrovi za písničkový narozeninový večer,
- děkujeme Kvěťovi Vránovi za Belmonda,
- děkujeme fotografce Janě Večeřové za celofestivalovou fotodokumentaci,
- děkujeme Petru Válkovi za zapůjčení jeho vtipných obrazů, které zdobily vestibul Sokolovny,
- děkujeme Kačeně Vymětalové za
upečení narozeninového dortu,
- děkujeme hasičům za požární asistenci během představení,
- díky všem nejmenovaným, kteří se
jakkoliv, kdykoliv, kdekoliv, v čemkoliv, s kýmkoliv podíleli na zdárném
chodu kojetínského festivalu a dělali
to hlavně a především z lásky k divadlu.
- Obrovské poděkování celému realizačnímu týmu, který se pět dní nevyspal a staral se o snad bezproblémový (i o ten zákulisní) děj přehlídky – Milanovi Zahradníkovi, Kubovi
Šírkovi, Kačce Krčmařové, Janči
Novákové, Kačce Lýskové, Emilce
Vránové a taky technikovi a zároveň
herci Honzovi Raclavskému – jste
lidé na správném místě a díky vám
je Kojetín městem divadla!

FINANCE
Celkové náklady
501 - materiál

135.600 Kč Celkové výnosy

135.600 Kč

8.100 Kč vstupné

51.400 Kč

513 - náklady na repre

12.700 Kč dotace - Ministerstvo kultury ČR

518 - služby

70.300 Kč

521 - mzdy - DPP

44.500 Kč rozdíl - rozpočet MěKS

30.000 Kč

54.200 Kč

ZÁVĚR
O pětadvacátém roku v životě člověka se dá říci, že v tomto věku nabyté znalosti začíná doplňovat zkušenostmi a stává se z něho pomalu
odborník, který dostatečně dospěl
a staví se na vlastní nohy. V případě pětadvacetiletého života divadelní přehlídky se dá tvrdit téměř to
samé. O postavení na vlastní nohy
se dá hovořit již od prvního ročníku,
u jehož zrodu stála tehdejší ředitelka

kulturního střediska Miroslava Ernstová, která dala nejen myšlenkový,
ale i hmotný základ jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí ve městě. Za dospělou prohlásil kojetínskou
přehlídku, již u ročníku osmnáctého,
dlouholetý odborný porotce Vít Závodský. Během života přehlídky nabyté znalosti pomalu uzrávaly. Zkušený a vyzrálý realizační tým dospěl
na tolik, že kojetínská přehlídka si vy-

dobyla dobré jméno nejen mezi amatérskými divadelníky z celé Moravy
i Čech, kteří se do Kojetína rádi vracejí, ale k radosti pořadatelů si získala
i stálou diváckou základnu. Člověk je
starý tak, jak se cítí. Při plném vědomí a s čistým svědomím prohlašuji,
že naše přehlídka se cítí stále mladá,
plná elánu, očekávání a s vervou se
bude stále pouštět do dalšího divadelního dobrodružství.
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Kojetínské hody 2017 a Kojetínské kulturní léto 2017
Kojetínské hody jsou významnou
kulturně společenskou akcí. Kromě
hlavního záměru - návratu k lidovým
tradicím - jsou doplněny dalšími kulturními, společenskými a sportovními
aktivitami. Po celé tři dny jsou široké
veřejnosti nabízeny kulturní pořady.
Obnovování a uchovávání kulturních tradic v regionu je hlavní myšlenkou konání slavností v našem
městě. Prostřednictvím národnostních
souborů chceme poukázat na krásu
hanáckého kroje, hanáckých tanců,
zvyků a obyčejů a seznámit s nimi co
nejširší veřejnost našeho regionu. Při
Městském kulturním středisku pracuje
národopisný soubor Hanácká beseda,
jehož počátky činnosti se datují do období před 2. světovou válkou. Ve spolupráci se členy souboru a za podpory vedení města se zrodila myšlenka
uspořádat Kojetínské hody, tak jak je
slavili naši předkové - s Ječmínkovou
jízdou králů a předáváním starého hodového práva.
Poprvé se obnovené Kojetínské
hody konaly v srpnu 1999, když nepočítáme pokusy o obnovení tradice
pořádání Kojetínských hodů v roce
1992 (program na stadionu) a 1993
(program v sále Sokolovny Kojetín za
účasti německého souboru z města
Lehrte poblíž Hannoveru).
Tento svátek souvisí se zasvěcením farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který připadá na 15. srpna.
Hody se tedy slaví nejbližší neděli
k tomuto datu. V roce 2017 byly uspořádány Kojetínské hody již podevatenácté.

Jedná se o třídenní akci s tradičně
pestrým programem, kdy si přijde na
své každá věková skupina (Kojetínská
kytara, hodová zábava, setkání harmonikářů, turnaj ve volejbale, hasičské závody, výstavy...).
V našem městě chceme přiblížit
široké veřejnosti, zejména pak mladé generaci, způsob života a zábavy
našich předků, rozvíjet jejich zájem
o práci v národopisných souborech,
rozšiřovat jejich vědomosti a znalosti
o kraji, ve kterém žijí.
Celá akce je koncipována jako
určitý průřez od zábavy lidové až po
současnost. V hlavním nedělním programu je dopoledne vyhrazeno lidovým tradicím a obyčejům (Ječmínkova
jízda králů, krojovaný průvod městem,
předávání starého hanáckého hodového práva) a přehlídce národopisných
souborů (hanáckých, slováckých, valašských) za doprovodu dechových
a cimbálových kapel. Každoročně se
Kojetínských hodů účastní jak národopisné soubory dětské tak i dospělé
z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje - domácí Hanácká beseda a Sluníčko, Hatě Tovačov,
Kosíř Kostelec n. H., Hanák Troubky,
Ječmínek Chropyně, Omladina Martinice, Pantlék Němčice n. H., Hlahol
Mysločovice, Hanácké sóbor Hruška
a další. Na hodech zahrály dechové
kapely Kojecká Hanačka, Záhoranka
z Pavlovic, Věrovanka, Hanačka
z Břestu a cimbálové muziky Rozmarýn, Primáš, Kapka a Dubina. Vystoupily také Trnka Jeseník, Vrtek Opava,
Kopaničár Starý Hrozenkov a zahra-

niční soubory ze Slovenska, Polska,
Ruska a Portugalska.
Odpolední program bývá pravidelně hvězdně obsazen. Na Kojetínských
hodech již koncertovali Těžkej Pokondr (2000), Věra Špinarová (2001), Petr
Muk (2002), Vladimír Hron (2003), Jakub
Smolík (2004), Ready Kirken (2004),
Anna K. s kapelou (2005), Dark Gamballe (2005), Peha (2006), Iva Frühlingová (2007), na jubilejním desátém ročníku vystoupila velká populární osobnost
československé popmusic Meky Žbirka
(2008), Děda Mládek Illegal Band (2009),
Family Pavel Novák z Přerova, Fleret
s Jarmilou Šulákovou a Dark Gamballe
z Vyškova (2010) a Leopardi Lipník
n. B., MIG 21, Něco Mezi (2011), populární český písničkář Tomáš Klus (2012),
slovenská zpěvačka Kristína (2013)
a slovanská kapela No Name (2014),
česká skupina Buty (2015), Ponožky
pana Semtamťuka z Berouna, Jelen
a Penzistor z Přerova (2016). V letošním
roce vystoupily kapely King Bee, Mňága
a Žďorp a Imodium.
Na Kojetínské hody vždy navazovalo Kojetínské hudební léto.
V roce 2016 se Městské kulturní středisko rozhodlo tento svátek hudby
v Kojetíně uspořádat v jiném duchu
a časovém harmonogramu.
Program hudebního léta byl sestaven tak, aby se v průběhu letních měsíců
(červen, červenec, srpen) prezentovaly
různé hudební žánry od hudby dechové až po rock, a to v podání především
souborů a kapel z našeho regionu. Kulturní léto v Kojetíně bylo letos doplněno
i o filmové promítání v letním kině.

TERMÍN KONÁNÍ

Kojetínské hudební léto bylo rozloženo do pěti letních podvečerů v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu
- viz program.
Kojetínské filmové léto nabídlo celkem šestnáct filmových večerů
v měsících červnu, červenci, srpnu
a září - viz program.
Kojetínské hody i Kojetínské kulturní 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 dobrovolných hasičů Kojetín, Městská policie Kojetín, Policie ČR, Sokol Kojetín,
DDM Kojetín, Kroměřížská dráha,
Farnost Kojetín, Zahrádkáři Kojetín,
Hannibal Lecter, Dušan Meduna, Antonín Beneš a ostatní.
Kojetínské hody podpořili:
VaK Přerov, Ptáček - pozemní stavby,
Hanák nábytek, HG Style, Ocelo, 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, Počítačový servis Ladislav Polák, Katos
tiskárna, MUDr. Richard Kobza, MVDr.
Marek Odložilík.

MĚSTO KOJETÍN A MěKS KOJETÍN

všechny srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY
^

Termín konání 19. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend 11. - 13.
srpna 2017 - viz program.

11. - 13. SRPNA 2017

19. ROCNÍK

PÁTEK 11. SRPNA 2017

NEDĚLE 13. SRPNA 2017

Galerie VIC Kojetín od 17 hodin
Vernisáž výstavy MALÍŘKA HANÉ - MARIE GARDAVSKÁ
Nádvoří VIC Kojetín od 18 hodin
KOJETÍNSKÁ KYTARA 5

Masarykovo náměstí Kojetín od 9 hodin

(Hudební festival kojetínských kapel)

SOBOTA 12. SRPNA 2017

Dům zahrádkářů Podvalí od 8 hodin
OBLASTNÍ VÝSTAVA JIŘIN
Hřiště u stadionu Kojetín (škvárák) od 9 hodin
HASIČSKÉ ZÁVODY „O hodový koláč“
Areál sokolské zahrady Kojetín
od 9 hodin - TURNAJ STŘEDNÍ MORAVY VE VOLEJBALU
od 20 hodin - TANEČNÍ HODOVÁ ZÁBAVA - hraje Tip Top
Park náměstí Republiky od 13 hodin
MINIMĚSTEČKO (speciální program pro děti)
Sokolovna Kojetín od 14 hodin
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ VLADIMÍRA POSPÍŠILA

POUŤOVÉ ATRAKCE A JARMARK
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
JEČMÍNKOVA JÍZDA KRÁLŮ
PŘEDÁNÍ HODOVÉHO PRÁVA
VYSTOUPENÍ NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
HANAČKA BŘEST (dechová hudba)
Nádvoří VIC Kojetín od 14 hodin Cimbálová muzika DUBINA
Masarykovo náměstí Kojetín od 14 hodin
Taneční klub KST SWING (Kroměříž), LUCKY WHILE (Kojetín)
Soutěž v POJÍDÁNÍ PUKAČŮ
Masarykovo náměstí Kojetín od 15 hodin (koncerty)
KING BEE (blues-rock / Kojetín)
cca 17 hodin

MŇÁGA A ŽĎORP(alternative-rock / ValMez)
IMODIUM (rock‘n‘roll-rock / Broumov)

PODROBNÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM NA WWW.MEKSKOJETIN.CZ
Koná se za
finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje
MUDr.

Richard Kobza

MVDr. Marek

Odložilík

Lékárna
U Zlatého lva
Kojetín

restaurace
Na hrázi u Tondy
Kojetín

ELEKTROMONTÁŽE

PETRUŽELA
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PROGRAM - Kojetínské hody 2017
PÁTEK 11. SRPNA 2017
Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí Kojetín - celý den
Hrůzostrašné sklepení
Sklep VIC Kojetín - celý den
Vernisáž výstavy obrazů
Malířka Hané - Marie Gardavská
Křest knihy L. Mátlové-Uhrové
Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin
Kojetínská kytara vol 5
Nádvoří VIC Kojetín - 18 hodin
Hudební festival rockových kapel:
HANNIBAL LECTER, BETHRAYER, ROUTE TO THE
OTHER SIDE, WOLF PAIN (ex Skinned Alive)
Mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18 hodin

Mše svatá
předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 18 hodin

NEDĚLE 13. SRPNA 2017
Mše svatá
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 9 hodin
Mariánské nešpory
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 17 hodin
Kolotoče a pouťové atrakce
hodový jarmark, skákací hrady,
skluzavky...
Masarykovo náměstí - celý den
PREZENTACE DDM kojetín
Masarykovo náměstí - 14 hodin

Večer s hudbou
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Výstavy
Malířka Hané - Marie Gardavská
Dřevořezby Josefa Sigmunda
VIC Kojetín - Galerie: 9 - 19 hodin

Živá hudba
Restaurace Na Hrázi u Tondy - 20 hodin

Ztracená tvář Hané (Ze života na Hané)
VIC Kojetín - Expozice muzea: 9 - 19 hodin

SOBOTA 12. SRPNA 2017

Hrůzostrašné sklepení
VIC Kojetín - Sklep - 9 - 19 hodin

Kolotoče a pouťové atrakce
Masarykovo náměstí Kojetín - celý den
Hasičské závody „O Hodový koláč“
Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“) - 9 hodin

Cimbálová muzika Dubina
VIC Kojetín - Nádvoří - 14 hodin
Veřejné prohlídky
Židovský hřbitov - celý den

Historické motorové vozy
Kojetín - Tovačov a zpět
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Hodovní prohlídka Husova sboru
Židovská synagoga - 15, 16 a 17 hodin

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu
Areál sokolské zahrady - 9 hodin

Historické motorové vozy
Kojetín - Tovačov a zpět
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Taneční hodová zábava
s kapelou Tip Top-Q
Areál sokolské zahrady - 20 hodin
Výstavy
Malířka Hané - Marie Gardavská
Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané
Dřevořezby Josefa Sigmunda
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
Miniměstečko
speciální program pro děti
Park nám. Republiky - 13 hodin
Jízdy na koních a ponících, Živá hudba
Restaurace Na Hrázi u Tondy - 14 hodin
XVII. setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila
Sokolovna Kojetín - 14 hodin
Veřejné prohlídky
Židovský hřbitov - celý den

OBLASTNÍ Výstava jiřin
Dům zahrádkářů na ulici Podvalí - 8 -17 hodin

Hlavní program na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin

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

Vystoupení národopisných souborů

Hanácká beseda Kojetín, Sluníčko Kojetín,
Ječmínek Chropyně, Kosíř Kostelec na Hané,
Hlahol Mysločovice, Klas Kralice, Mužácký sbor
z Kněžpola, Hanácké sóbor Hruška

Dechová hudba HANAČKA Z BŘESTU
14 - 19 hodin

Taneční klub KST Swing Kroměříž
Lucky While (clogging)
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15 - 20 hodin
KING BEE (Kojetín)
MŇÁGA A ŽĎORP (ValMez)
IMODIUM (Broumov)
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PROGRAM - KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2017
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PROGRAM - KOJETÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2017
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Shrnutí - Kojetínské hody 2017
I v letošním roce se v Kojetíně celý
víkend od pátku do neděle hodova-

lo a slavilo s bohatým programem.
O víkendu 11. - 13. srpna 2017 se

tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech.

Pátek 11. srpna 2017

VIC, na nádvoří, se od šesté hodiny
večerní ladily nástroje na pátém ročníku Kojetínské kytary. Příznivci tvrdší rockové a metalové muziky si tak
mohli vychutnat plnými doušky domácí kapely Hannibal Lecter, Bethrayer,
Wolf Pain a přespolní prostějovskou
Route To The Other Side. 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, která nabídla hodovníkům
hudbu reprodukovanou. Snad až na
počasí, sliboval pátek nadějný start
celých hodů.

Sobota 12. srpna 2017

chromatických či heligonek, mohli zavítat do Sokolovny Kojetín, kde probíhalo již XVII. Setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Umístění piánových
harmonik: 1. Josef Mikula z Prosenic,
2. Karel Lukáš z Radslavic, 3. Jarmila
Billová ze Vsetína. Umístění chromatických harmonik: 1. Roman Straka
z Vídně, 2. František Kapsa z Kroměříže, 3. Josef Pavelka se zpěvačkou
Veronikou Žejdlíkovou z Valašského
Meziříčí. Umístění heligonek: 1. Isabela Zbořilová z Kašavy, 2. Jarmila
Billová ze Vsetína, 3. Alois Vaculík

a Jaromír Novák z Předmostí u Přerova a Újezdce. O zpestření sobotního
hodového programu se postarali i pracovníci restaurace Na Hrázi U Tondy,
kde se mohly 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 lokomotivu Hektor s vozy Bix a Daa-k. Ve
večerních hodinách se pak volejbalové a tenisové kurty proměnily v taneční parket. K poslechu a tanci hrála do
ranních hodin kapela Tip Top.

V pátek se v Kojetíně zahajovaly hody
vernisáží výstavy Marie Gardavská
– Malířka Hané a křtem knihy Ptačí
zpěvy v lidovém podání na Hané autorky Ludmily Mátlové-Uhrové, kterého se zúčastnila i dcera autorky Anna
Antlová. Ve vedlejších prostorách

Slunná sobota dokreslovala sváteční
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“. Děti se mohly stát se na chvíli dospělými v tzv. Miniměstečku v parku naproti Sokolovny,
které pro ně připravily Křesťanské centrum Vyškov a Apoštolská církev.
Příznivci harmonik, ať už pianových,
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Shrnutí - Kojetínské hody 2017
Neděle 13. srpna 2017

V neděli po deváté hodině ranní tradičně vyrazil do ulic Kojetína krojovaný
průvod společně s Ječmínkovou 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
místostarosta Miloslav Oulehla. Pak
už následoval folklórní program, ve
kterém se divákům představila domácí Hanácká beseda, Sluníčko Kojetín,
Ječmínek z Chropyně, Kosíř Kostelec
na Hané, Hlahol Mysločovice, Klas
Kralice, Mužácký sbor z Kněžpola
a na závěr Hanácké sóbor Hruška.
Poté následoval samostatný vstup

dechové hudby Hanačka 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, jež byly
umístěny na volném prostranství vedle VIC.
Po krátkém oddechu program pokračoval tanečním vystoupením tanečního klubu KST Swing z Kroměříže,
v jejich řadách se rekrutovala i mládež z Kojetína a po nich se představili
členové Lucky While. Následovala obligátní soutěž v pojídání pukačů. V kategorii mužů nezvítězil, jak by se dalo
čekat, rekordman Jarda Němec, ale

Roman Makuňa, který do jedné a půl
minuty spořádal rovných deset pukačů. V kategorii žen se umístila na první příčce Marie Šálková, která v čase
do dvou minut spořádala pukačů pět.
Po této disciplíně se na pódiu už
pomalu připravovala blues-rocková
skupina King Bee se známým kojetínským bardem Dalem Williamsem.
Zlatým hřebem a hlavní hvězdou letošních hodů byla valašskomeziříčská
hudební skupina Mňága a Žďorp, jejíž název vznikl ze slezského dialektu
a je stálicí mezi českou hudební scénou. Při produkci této kapely nechyběly známé hitovky jako je Hodinový
hotel, Nejlíp jim bylo nebo Písnička
pro tebe.
Nedělní hodový program zakončila
rock‘n‘roll-rocková kapela Imodium
z Broumova.
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Shrnutí - Kojetínské hody 2017

Shrnutí - Kojetínské KULTURNÍ LÉTO 2017
Letošní Kojetínské hudební léto
2017 probíhalo od května do srpna 2017 v pěti podvečerech.
V úterý 30. května 2017 se konaly
koncerty Základní umělecké školy
Kojetín - ZUŠ Open, které bylo z důvodu nepříznivého počasí uskutečněno na nádvoří VIC Kojetína. K velkému nadšení všech zúčastněných
vyhrávali a zpívali téměř do sedmé
hodiny, závěr patřil úspěšnému Dechovému orchestru, čerstvému držiteli bronzového pásma z celostátního kola soutěžní přehlídky Dechových orchestrů ZUŠ.
Ve středu 21. června 2017 se představila rocková kapela Alband
z Brna, která je složena převážně
z členů legendární skupiny Kern.
V jejich podání si posluchači mohli
zazpívat i oblíbené hity jako například „Blízko nás“.

V červenci (18. července 2017) se
nám představila, v Kojetíně známá,
hudební skupina Kanci paní nadlesní z Brna, která hrála jak české, tak
i zahraniční populární hity.
O týden později ve středu 26. července 2017 vystoupila v Kojetíně
dechová hudba Morkovčanka. Letos naštěstí nepršelo, takže si diváci
mohli v suchu na náměstí vychutnat

Produkce letního kina také nezahálela - od června až do září probíhalo
Kojetínské filmové léto.
Diváci mohli po celé léto navštěvovat
nádvoří VIC, kde se promítaly nejen
české komedie, romantické filmy, dramata, ale i animované filmy pro nejmenší.
V pátek 2. června 2017 bylo v kojetínském letním kině připraveno pro nejmenší promítání animovaného filmu
Tajný život mazlíčků, který se těšil hojné účasti jak dětských, tak dospělých

diváků. O pár dní později, ve středu
7. června 2017, se divákům představil
herec Jiří Bartoška v českém filmu Teorie tygra. Kdo hledal trochu odlehčení
a únik před všedními starosti, navštívil
bezesporu komedii Dítě Bridget Jonesové, která úspěšně navazovala na
známý Deník Bridget Jonesové. Náročnější diváky zaujalo zajisté drama
Klub poslední naděje, který se věnoval
problematice nakaženým virem HIV
a marným bojem s farmaceutickým
průmyslem. Posledním počinem letní

lidové písně v podání těchto mladých muzikantů.
S hudebním létem jsme se rozloučili v pátek 25. srpna 2017, kdy si
přišli na své i vyznavači především
tvrdší rockové muziky. V rámci rockového pátku se nám představily
kapely Sounder z Luhačovic, Critical Acclaim z Přerova, Born z Oder
a Our Atlantic z Valašského Meziříčí.
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Shrnutí - Kojetínské kulturní LÉTO 2017
ho kina v měsíci červnu byla výborná
česká komedie s Ondřejem Vetchým
a Petrou Hřebíčkovou Bezva ženská
na krku.
Tímto ovšem samozřejmě filmové léto
v Kojetíně nekončilo. V měsíci červenci a srpnu se mohli diváci těšit na další

výborné české i zahraniční filmy Instalatér z Tuchlovic (4. čerence 2017),
Everest (12. července 2017), Kobry a
užovky (19. července 2017), Edith Piaf
(28. července 2017), Špunti na vodě (2.
srpna 2017), Spojenci (9. srpna 2017),
Muzzikanti (23. srpna 2017), Masaryk

(30. srpna 2017) i animované filmy
pro děti Trollové (21. července 2017)
a Zpívej (16. srpna 2017).
Pomyslným zazimováním letního kina
byl film Millerovi na tripu ve středu
6. září 2017, který byl nabízen
v rámci Evropského týdne mobility.

Návštěvnost
Akce

Výstavy: M. Gardavská - malířka Hané, Ptačí zpěvy

Pořadatel

Počet
/ dny

Návštěvnost

MěKS Kojetín

3/3

1.150

Expozice muzea - Hrůzostrašné sklepení

MěKS Kojetín

1/2

380

Expozice muzea - Ztracená tvář Hané

MěKS Kojetín

1/2

650

Hannibal Lecter

5/1

250

Římskokatolický farní úřad Kojetín

1/3

400

Dušan Meduna

1/1

50

Restaurace Na Hrázi U Tondy

3/2

800

MěKS Kojetín

1/2

100

Kroměřížská dráha, zs.

1/2

1.500

Zahrádkáři Kojetín

1/2

500

Sbor doborovolných hasičů Kojetín

1/1

400

SK Kojetín

2/1

500

Dušan Meduna

1/1

800

Křesťasnké centrum Vyškov

1/1

300

Setkání harmonikářů

MěKS Kojetín

3/1

300

Prezentace DDM

DDM Kojetín

1/1

500

Cimbálová muzika Dubina

MěKS Kojetín

1/1

400

Církev československá husitská

3/1

50

MěKS Kojetín

5/1

1.000

MěKS Kojetín

6/1

3.000

Město Kojetín a MěKS Kojetín

50/3

nezjištěno

Dřevořezby J. Sigmunda

Kojetínská kytara vol. 5
Mše svatá
Večer s hudbou
Živá hudba, Projížďky na koních a ponících
Prohlídky židovského hřbitova
Historické motorové vozy
Výstava jiřin
Hasičské závody
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu
Hodová zábava
Miniměstečko - speciální program pro děti

Hodovní prohlídka synagogy
Dopolední nedělní program - průvod, jízda králů,
předání práva, národopisná přehlídka, dechová hudba
Odpolední nedělní program - tance, pukače, koncerty
Doprovodné akce - kolotoče, atrakce, jarmark
CELKEM - KOJETÍNSKÉ HODY

13.030

Kojetínské hudební léto

MěKS Kojetín

8/5

800

Kojetínské filmové léto

MěKS Kojetín

16/16

1.000

CELKEM - KOJETÍNSKÉ kulturní léto

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST

1.800

14.830
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propagace
Forma propagace

Počet

Obsah propagace

Tvorba propagace

Plakáty Kojetínské hody

500 ks

Výlep Kojetín, Kroměříž, Přerov, Prostějov,
Mikroregion Střední Haná, okolní obce

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

Plakáty Kojetínské hudební léto

250 ks

Výlep Kojetín, Kroměříž, Přerov, Prostějov,
Mikroregion Střední Haná, okolní obce

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

Plakáty Kojetínské filmové léto

750 ks

Výlep Kojetín, Kroměříž, Přerov, Prostějov,
Mikroregion Střední Haná, okolní obce

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

Skládačky Kojetínské hody

5.000 ks

Poštovní schránky v Kojetíně a okolních obcí (Popůvky, Kovalovice, Uhřičice, Polkovice, Stříbrnice,
Měrovice)

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

Letáky Kojetínské kulturní léto

5.000 ks

Poštovní schránky v Kojetíně a okolních obcí (Popůvky, Kovalovice, Uhřičice, Polkovice, Stříbrnice,
Měrovice)

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

11.939 návštěv

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akcí, články: květen - 2.103, červen - 1.873, červenec - 2,280, srpen - 3.909, září
- 1.774 návštěv

Aktualizace MěKS Kojetín

Vytvoření jednotlivých událostí

Aktualizace MěKS Kojetín

2.600 ks

Čtyři čísla = upoutávky v KZ květen, červen,
prázdniny, závěrečné zhodnocení v KZ září

Grafické zpracování
MěKS Kojetín

posluchači, čtenáři

Upoutávky v rádiu Kroměříž, Haná, Olomouc,
v Přerovském deníku-Nové Přerovsko, televize
Nova, ukrajinská televize

MěKS Kojetín

Umístění fotografií na MěKS Kojetín

Aktualizace MěKS Kojetín

www.ok-tourism.cz, www.kudyznudy.cz, www.vylety-zabava.cz, www.kamdnesvyrazime.cz, www.
mistnikultura.cz, www.informuji.cz, www.mypromoter.com, www.evantaro.com, moravia.tips,
www.akcezabava.cz

Aktualizace MěKS Kojetín

Materiály propagující město Kojetín, jeho historii
a památky, Mikroregion Střední Haná a celý
Olomoucký kraj...

MěKS Kojetín

Osobní pozvánky na všechny akce

MěKS Kojetín

Tašky, pohlednice, Hanačky - panenky, knihy...

MěKS Kojetín

200 ks

Nevydané dílo kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové o lidových zvycích.

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Brázda Břeclav

nezjištěno

Do Kojetína zavítalo množství návštěvníků a turistů
ze všech koutů České republiky i zahraničí, kteří
v Kojetíně bezesporu zažili krásné kulturní zážitky
a dál propagují město Kojetín a Olomoucký kraj...

www.mekskojetin.cz
www.kojetin.cz
Facebook

nezjištěno

Kojetínský zpravodaj
Rádio, tisk, televize
www.rajce.cz

200 zobrazení

Internetové kulturní portály

nezjištěno

Informační stánek na hody

2.000 návštěv

E-mailing
Propagační předměty
Publikace Ptačí zpěvy
v lidovém podání na Hané
Dobrá pověst
Osobní doporučení

800 adres
1.000 ks

VIII. finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Materiál
Reprezentace
Služby
Mzdy - dohody

394.300,00 CELKOVÉ VÝNOSY

394.300,00

0,00 Tržby za pronájem

7.600,00

37.000,00 Vstupné - kino

46.900,00

325.000,00 Příspěvek Město Kojetín
32.300,00 Dotace Ol. kraj

174.000,00
40.000,00

Rozpočet MěKS - rozdíl

125.800,00

IX. závěr
Letošní nejvýznamější kulturní
akce našeho města - Kojetínské hody
i Kojetínské kulturní léto tak úspěšně
skončily. 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.
Velkou pochvalu a obdiv si zaslou-

ží 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 2017
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.

V letošním roce ETM probíhalo ve dnech od 6. do 27. září 2017
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.

AKCE V RÁMCI EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY
V rámci Evropského týdne mobility
pořádá každoročně Městské kulturní
středisko Kojetín cyklovýlet za krásami okolí Kojetína. Letos, v sobotu
9. září 2017, jsme se vydali do sousedních Křenovic. Ráno přivítal na
Masarykově náměstí všechny kolaře
starosta Jiří Šírek kalíškem dobrého
moku. Celou dobu byli všichni zúčastnění pod dozorem zkušené městské
policie, takže tento drobný doping byl
dovolen. Po organizačních záležitostech všichni nasedli na své bicykly
a vyrazili směrem na Bezměrov, kde
se posléze napojili na zpevněnou
polní cestu vedoucí do Zlobic. Další
terénně náročný úsek vedl přes Bojanovice do nedalekých Kovalovic,

kde se všichni výletníci mohli pokochat krásným výhledem na hanáckou
krajinu i díky tomu, že počasí bylo v
daný den jako ze žurnálu. Po zdolání

kovalovských vršků se vydali cyklisté
na obslužnou cestu lemující dálnici
na Brno, po které plynule dorazili až
do vytouženého cíle v Křenovicích.
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Evropský týden mobility 2017
Tím bylo místní pohostinské zařízení
Snack bar, kde všechny dorazivší vřele přivítal hostinský Vladimír Vymětal
slovy: „Tož vás tady vítám, oheň máte
rozdělané, špekáčky donesu a možete si dat sodovku nebo pivo!“ Záhy už
si někteří opékali špekáčky u praskajícího ohně, jiní si zazpívali pěkně od
plic s harmonikou a ti ostatní si sdělovali své zážitky z podařeného a pěkně
prožitého podzimního dne.

Divadelní předplatné Divadlo žije! Neseďte doma - pojďte do divadla!
Městské kulturní středisko Kojetín připravilo v roce 2017 dva cykly divadelního předplatného (dvě divadelní představení v lednu
a únoru, tři představení v září, říjnu a listopadu),
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.
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Divadelní předplatné Divadlo žije! Neseďte doma - pojďte do divadla!
18. ledna 2017 - Divadelní spolek
Kroměříž „Veroničin pokoj“
Ve středu 18. ledna 2017 kojetínskou
Sokolovnu navštívili herci z Divadelního spolku Kroměříž s adaptací hry
Veroničin pokoj. Tuto inscenaci mohli
diváci vidět v rámci divadelní přehlídky
v březnu 2016. Protože kapacita míst
tohoto představení byla omezena, díky
arénové úpravě scény, rozhodli se pořadatelé zařadit Veroničin pokoj i do
divadelního předplatného. Autorem
této hry je Ira Levin, tvůrce bestselerů
Rosemary má děťátko a Stepfordské
paničky. Děj hry Veroničin pokoj, jehož
režijního vedení se ujal Láry Kolář, se
odehrává v tajemné atmosféře. Starší
manželský pár Maureen (Jana Štěpánová) a Johny (Jiří Kašík) se v restauraci jakoby náhodou seznámí s mla15. února 2017 - Rádobydivadlo Klapý "U Kočičí bažiny"
Ve středu 15. února 2017 se konalo
poslední představení v rámci divadelního předplatného 2016-2017. Hra
u Kočičí bažiny v podání Rádobydivadla Klapý se tak stala řečenou třešničkou na dortu všech předcházejících inscenací. Diváci se mohli ponořit do tragického příběhu hlavní hrdinky Hester
Swanové (Vlaďka Zborníková), která
se cítí zrazená, podvedená, opuštěná
a nenávratně raněná na duši. Kočičí
bažina je personifikací života, kde se
20. září 2017 - Divadlo Dostavník
Přerov „Inferno aneb Konec legrace“
Ve středu 20. září 2017 jsme zažili na
Sokolovně „peklo“ v podání Divadla
Dostavník Přerov. Zajímavě pojatý námět Dante Alighieriho bezesporu zapůsobil na přítomné diváky.
Scénář k této hudební performanci vytvořil Zdeněk Hilbert, který se ujal také
hudební složky, režie a ztvárnil hlavní
roli ega i alter ega. V náročné inscenaci vystoupilo mimo známých členů
11. října 2017 - Divadlo Šumperk
a D 123 „Maria III. aneb Godmother
ve stínu své krve“
Ve středu 11. října 2017 k nám zavítaly hned dva divadelní soubory Divadlo Šumperk a D 123, které představily divákům sicilskou gangsterku
o několika málo dějstvích Maria III.
aneb Godmother ve stínu své krve.
Hra Leontýny T. zavedla publikum do

dou půvabnou dívkou Susan (Michaela Vachová) a jejím přítelem Larrym
(Jan Raclavský). Manželé pozvou mladý pár k sobě domů pod záminkou, že
Susan je neskutečně podobná dívce
Veronice, kterou kdysi znali. Susan přijme pozvání a po krátkém přemlouvání
manželů se z ní stává Veronika.
V dalších chvílích se rozehrává příběh
plný emočního vypětí, nejistoty, zda to,
co se děje, je nevhodný žert, zkouška,
kdo vydrží víc, nebo špatný sen. Herci
udržují po celou dobu diváky v emočním napětí, které dokresluje skvělá autorská hudba. Neméně zdařilá je i scéna, jenž svou stylovostí koresponduje
s úzkostlivou a ponurou atmosférou
děje. Všichni aktéři zvládli dokonale
charakteristiku postav, poutavé byly
především výkony Jany Štěpánové
a Jiřího Kašíka, ti ztvárnili s grácií

jak stárnoucí milý pár, tak despotické rodiče Veroniky. Ve Veroničině
pokoji také opět exceloval i mladý
talentovaný herec Jan Raclavský
z Kojetína. Kroměřížští znovu nabídli
vynikající podívanou na úrovni profesionálního divadla, což potvrdily
i kladné odezvy diváků po představení.

lidé brodí v pomyslném bahně a i přes
veškerou snahu do něj zapadají pořád
hlouběji. Drama bylo protkáno neobyčejnými emocionálními výkony herců.
Zároveň zde byla i zřetelná dějová linie
korespondující s antickou tragédií Médea. Tu autor Marian Carr využil jako
předlohu a volnou inspiraci podtrhující
fenomén ženy, která bojuje zarputile se
svým osudem s rozehráním sil, které
přesahují vůli a moc jedince. Zdařilé
a znatelné bylo i režijní vedení nestora
amatérské scény Ladislav Valeše, který vtiskl do této inscenace svůj potencionál. Jsme rádi, že do Kojetína přijíž-

dějí amatérské soubory, které divákům
nabízejí kvalitní představení různoro

Dostavníku i Divadlo Stodola Jiříkovice
a také kojetínský herec Jan Raclavský.
Diváci v hledišti ocenili progresivní
ztvárnění tohoto klasického díla. Podmanivá hudba i náročné choreografické variace podtrhovaly náladu celého
představení od začátku až do konce.
Divák si spolu s herci mohl projít hierarchií neřestí, zažít strach ze smrti
a přesvědčit se o tom, že peklem si
můžeme procházet i v reálném životě. Produkce vybízela k zamyšlení,
že mimo smrtelných hříchů je největší
ten, který pácháme sami na sobě, kdy

jenom my sami si můžeme poskytnout
rozhřešení a odpuštění.

období 30. let, kdy se ovdovělá Maria
Ciccotela snaží obchodovat s vínem,
které po smrti Giovanniho, jejího manžela, bohužel postrádá onu pověstnou
jiskru na základě čehož ztrácí rodinný obchod své zákazníky. Jediným
východiskem je převzetí rodinného
podniku některým ze tří synů, kteří
vstupují do děje a rozehrávají rodinné drama. Aby toho nebylo málo, do
děje ještě vstoupily dvě dívky, každá
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Divadelní předplatné Divadlo žije! Neseďte doma - pojďte do divadla!
s jiným posláním. Převzal rodinný podnik hloubavý a jemný Sonny,
prudký a ohnivý Johny nebo Bonnie,

který vynikal tancem a zálibou v ženských šatech? Jak to nakonec vlastně dopadlo se dozvěděli diváci, kteří

se přišli pobavit a zavítali do prostorů
Sokolovny, kde bylo víno s jiskrou minimálně v prostorách vestibulu.

3. listopadu 2017 - Divadlo Stodola
Jiříkovice „Rebelové ze Stodoly“

Raclavský. Příběh zběhlých vojáků, tří
maturantek a poklidného maloměsta,
pamětníkům bezesporu nastínil krátké
uvolněné období před rokem 1968 a
posléze tvrdou odplatu za chvíle naděje v srpnu téhož roku. Silně emoční závěrečná scéna působila mrazivě
i na diváky, kteří posrpnové události
roku 1968 nezažili, a připomněla nám
všem, že svoboda a touha po ní patří k základním potřebám lidského žití.
Rebelové ze stodoly se zařadili k těm
zdařilým a působivým inscenacím,
které jsme měli možnost na prknech
Sokolovny zhlédnout, o čemž svědčili

závěrečný aplaus diváků ve stoje.

V pátek 3. listopadu 2017 se v sále
Sokolovny Kojetín představilo publiku
divadlo Stodola Jiříkovice s muzikálem Rebelové ze Stodoly, který znají
diváci z pláten kin a televizních obrazovek. Hra o dospívání, zkoušce z
dospělosti a lidských osudech nadchla
diváky svým originálním zpracováním,
vtipem, choreografickou stránkou i výbornými pěveckými výkony všech protagonistů. V jedné z hlavních rolí exceloval i kojetínský herecký talent Honza

Vodění medvěda a pochovávání basy 2017
I letos se v ulicích Kojetína objevil nezkrotný medvěd zimující v okolních
luzích a hájích. Ze zimního spánku jej
probudilo veselé vyhrávání žáků ZUŠ
Kojetín, rány z kanónu i vůně koblihů
a slivovice. Naštěstí byl odchycen
četníkem Fanóšem a vláčen ulicemi
Kojetína, kde zkrotl v náručích paní
a panen. Dokonce si tento apolitický
tvor rád zatančil i se starostou města Jiřím Šírkem před radnicí, kde bylo
rozverné chase předáno ostatkové právo. Masopustní průvod prošel celým
městem a všude byl vítán, hospodyně
nešetřily pohoštěním a hospodáři nalívali, až se hory zelenaly. Utrmácený

medvěd se pak ztratil někde v suterénu
Sokolovny, kde se za chvíli linula vůně

lahodného guláše, na kterém si pochutnali všichni účastníci průvodu.

Setkání pěveckých souborů „S písničkou se mládne“ 2017
V Sokolovně v Kojetíně se mládlo
s písničkou už po osmé. V sobotu
11. listopadu 2017 všechny přítomné pěvecké sbory a návštěvníky
přivítala v 16 hodin ředitelka MěKS
Kojetín Hana Svačinová. Po celou
dobu přehlídky panovala příjemná
přátelská atmosféra, o kterou se postarali především zaměstnanci MěKS
Kojetín a domácí pěvecký sbor Cantas. Na začátku programu vystoupil
ženský pěvecký sbor Vlastimila Prostějov, po nich mužský pěvecký sbor
Orlice Prostějov, vzápětí mohli diváci
vyslechnout trochu folkloru v podání národopisného souboru Týnečáků
z Velkého Týnce, na který plynule navázal smíšený pěvecký sbor Rosénka
z Rožnova. V závěrečné části přehlídky nám zanotoval pěvecký sbor Vokál
Přerov a samozřejmě domácí ženský
pěvecký sbor Cantas, jehož zdatná

sbormistryně Zuzana Zifčáková vyzvala poté všechna pěvecká tělesa ke
zpěvu společné písně, kterou byl známý gospel Pochod svatých. Věříme, že

jak účinkující, tak příznivci sborového
zpěvu plně prožili krásné sobotní odpoledne plné písniček a věříme, že se
k nám do Kojetína budou stále vracet.
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Adventní jarmark a Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 24. listopadu 2017 se už před
polednem zaplnilo Masarykovo náměstí stánkovými prodejci, kteří nabídli veřejnosti jak výborný punč, tak
i pochutiny, řemeslné výrobky a ostatní
zboží různého charakteru. Hlavní program ovšem začal od 16 hodin, kdy
se na pódiu objevila známá kojetínská celebrita Dale Williams. Souběžně
v galerii VIC probíhalo otevření výstavy betlémů. Příchozí přivítala děvčata
z pěveckého sboru Cantas koledami
a vánočními písněmi. Po úvodní řeči
kurátora výstavy – Milana Zahradníka, pak mohli obdivovat návštěvníci
betlémy různorodých stylů. Mezi letošní valnou část expozice patří betlémy vyrobené žáky ZŠ náměstí Míru
a Gymnázia Kojetín, podnícené aktivitou pracovníků DDM Kojetín. V prostorách budovy si mohli také zájemci
zakoupit vánoční hvězdu na podporu
hemato-onkologicky nemocných dětí,
kterou každoročně pořádá obecně prospěšná společnost Šance při hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc. Další
atrakcí v prostorách galerie byly dílnič-

ky DDM Kojetín, ve kterých se mohli
nejmenší i jejich doprovod výtvarně vyřádit. To už byl ale program na náměstí
v plném proudu. Divákům se v několika vstupech představili žáci Základní
umělecké školy Kojetín. Poté následovala pohádka Obušku z pytle ven v podání pracovníků a příznivců MěKS Kojetín a dětské skupiny Mimoni, při které

se přítomné děti přesvědčily, že krást
se nevyplácí a někdy je potřeba i obušek. Následoval zlatý hřeb večera, při
kterém uvítal přítomné starosta Kojetína Jiří Šírek spolu s místostarostou Miloslavem Oulehlou. Ti odpočítali spolu
s dětmi poslední vteřiny před rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem,
jenž posléze rozzářil náměstí.

3. Letní kino Kojetín
S příchodem prázdnin a letních
měsíců připravilo Městské kulturní
středisko Kojetín již tradičně bohatý
program. Letos obohatilo zaběhnuté
akce opět o několik novinek a souhrnně je nazvalo jako Kojetínské kulturní léto (hudební a filmové).
Největším tahákem pro zájemce
o kulturní akce byla bezpochyby
úspěšná realizace letního kina. Během léta mohli návštěvníci zhlédnout celkem šestnáct filmů, z toho
deset určených pro dospělého diváka, tři pro náročného diváka a tři
pohádky pro děti. Produkce kina
nabízelo MěKS Kojetín pod názvem
Kojetínské filmové léto. Velké poděkování v tomto případě patří pracovníkům MěKS, Ladislavu Polákovi,

Honzovi Raclavskému, kteří obětovali mnoho svého volného času,
aby produkce probíhaly v letních měsících téměř každý týden.
Produkce letního kina probíhaly od
června až do září pod názvem Kojetínské filmové léto.
Diváci mohli po celé léto navštěvovat
nádvoří VIC, kde se promítaly nejen
české komedie, romantické filmy, dramata, ale i animované filmy pro nejmenší.
V pátek 2. června 2017 bylo v kojetínském letním kině připraveno pro nejmenší promítání animovaného filmu
Tajný život mazlíčků, který se těšil hojné účasti jak dětských, tak dospělých
diváků. O pár dní později, ve středu

7. června 2017, se divákům představil
herec Jiří Bartoška v českém filmu Teorie tygra. Kdo hledal trochu odlehčení
a únik před všedními starosti, navštívil
bezesporu komedii Dítě Bridget Jonesové, která úspěšně navazovala na
známý Deník Bridget Jonesové. Náročnější diváky zaujalo zajisté drama
Klub poslední naděje, který se věnoval
problematice nakaženým virem HIV
a marným bojem s farmaceutickým
průmyslem. Posledním počinem letní
ho kina v měsíci červnu byla výborná
česká komedie s Ondřejem Vetchým
a Petrou Hřebíčkovou Bezva ženská
na krku.
Tímto ovšem samozřejmě filmové léto
v Kojetíně nekončilo. V měsíci červenci a srpnu se mohli diváci těšit na další
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Letní kino Kojetín
výborné české i zahraniční filmy Instalatér z Tuchlovic (4. čerence 2017),
Everest (12. července 2017), Kobry
a užovky (19. července 2017), Edith Piaf
(28. července 2017), Špunti na vodě (2.
srpna 2017), Spojenci (9. srpna 2017),
Muzzikanti (23. srpna 2017), Masaryk
(30. srpna 2017) i animované filmy
pro děti Trollové (21. července 2017)
a Zpívej (16. srpna 2017).
Pomyslným zazimováním letního kina
byl film Millerovi na tripu ve středu
6. září 2017, který byl nabízen
v rámci Evropského týdne mobility.

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.
Dobré duše vol. 2
V sobotu 23. září 2017 se uskutečnila již podruhé naše dobročinná akce
Dobré duše, která se letos konala na
podporu léčby Samuela Pavlíčka. Sešlo se velké množství lidí, které neodradilo ani nepříznivé počasí. Touto

Bethrayer Meatfly fest 2017
V sobotu 14. října 2017 proběhl v kojetínské Sokolovně Bethrayer Meatfly
Fest 2017. Tento hudební festival zaměřený na tvrdou muziku pořádaný
kojetínskou kapelou Bethrayer se kaPro-Pain v Kojetíně
Pro-Pain v Kojetíně? Ne, tak to vážně
není vtip! Americká hardcore-metalová legenda z New Yorku si zahrála ve
čtvrtek 23. listopadu 2018 v kojetínské
Sokolovně a rozsekala svoji muzikou
i fanoušky na Hané.
V rámci svého evropského turné ka-

cestou bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli nejen formou
darů do tomboly, ale také finančním
darem. Velké díky patří všem kapelám,
které předvedly pořádnou show bez
nároku na honorář.
Děkujeme, že se vás sešlo tolik se srdíčkem na pravém místě.

ždoročně těší velké oblibě. Stejně tak
tomu bylo i letos, kdy se prostory zase
zaplnily a na akci si našlo cestu okolo
400 lidí. Atmosféra byla perfektní a vše
mělo hladký průběh bez komplikací
a všichni si akci náramně užili.

pela vystoupila například v Karlových
Varech nebo Českých Budějovicích.
Kojetín byla jejich jediná zastávka na
Moravě a fanoušci podpořili kapelu
pořádným kotlem. Společně s nimi se
na pódiu objevili i němečtí Übergas
a Elephants z Francie. Z místních je
podpořili Hannibal Lecter a Route To
The Other Side.
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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 2017:
15. ledna 2017 - Zimní setkání členů tvůrčí skupiny Signál 64
4. – 10. května 2017 - Výstava v Uhřičicích - Národopisné motivy v díle Marie
Gardavské
15. listopadu 2017 - Podzimním setkání členů tvůrčí skupiny Signál 64

Divadelní soubor Hanácká scéna

V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní
soubor Hanácká scéna Kojetín. V divadelní sezóně 2017 Hanácká scéna reprízovala komedii českých autorů Michaely Doleželové a Romana Vencla s názvem
Když se zhasne, kterou nastudovala na podzim roku 2015. V září 2017 začala
s nastudováním duchařské komedie z pera Pam Valentine Láska mezi nebem a
zemí. Režijně soubor vede Josef Vrána - herec olomouckého divadla.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2017: Marie Němečková - vedoucí souboru, Lucie Němečková, Jakub Maťo, Josef Vrána - režie, Naďa
Šoborová, Jan Nedbal, Alexandr Michajlovič j. h., Radek Baštinec, Pavlína Lukášová, Markéta Krchňáková, Bedřich Mokrý, Jan Krejsa.
Pravidelné zkoušky souboru probíhají každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín.
Když se zhasne v roce 2017:
9. června 2017 - Velká Bystřice
21. ledna 2017 - Lubná
8. září 2017 - Bílovec
17. března 2017 - Kojetín - přehlídka
6. října 2017 - Šumperk
17. března 2017 - Němčice nad Hanou 7. října 2017 - Skalka
5. května 2017 - Ivanovice nad Hanou 9. listopadu 2017 - Zdounky
Další činnosti v roce 2017:
5. února 2017 - Veroničin pokoj – Brno, 12. února 2017 - Výstava panenek Dobromilice, 16. února 2017 - Nikdy nekončí – Zlín, 19. února 2017 - Jackie - kino
Přerov, 11. března 2017 - Masaryk - kino Olomouc, 12. března 2017 - Já, Olga
Hepnarová - kino Olomouc, 15. - 19. března 2017 - Divadelní přehlídka Kojetín,
27. dubna 2017 - Podskalák – Šumperk, 12. května 2017 - Já, Baťa – Zlín,
15. června 2017 - Vím, že víš, že vím – Zlín, Červen - srpen - filmy z nabídky
letního kina Kojetín, 26. srpna 2017 - Mikroregion Pivín - Hry bez hranic, 14.
září 2017 - Noc na Karlštejně – Zlín, 16. září 2017 - Láska mezi nebem a zemí
– Šumperk, 2. listopadu 2017 - Nechtěná útěcha - Kroměříž, 5. listopadu 2017
– Hurvínek – Kroměříž, 18. prosince 2017 - Vánoční posezení v Popůvkách.

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 několikátá generace v našem městě obléká krásný hanácký kroj, zpívá hanácké písničky
a tančí hanácké tance.
Členové souboru v roce 2017: 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,
Zdeněk Vrana ml., Kateřina Zavřelová, Břetislav Zavřel, Vladimír Zavřel, Lenka
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Gardavská, Milan Zahradník, Hana Kavanová, Jan Krčmař, Libor 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, Víťa Zbožínek, Jarka Hrabčíková.
Členové se scházejí na svých pravidlených zkouškách každý pátek
od 20 hodin v sále Sokolovny nebo VIC Kojetín.
Vystoupení Hanácké besedy v roce 2017:
21. ledna 2017 - Hanácké bál Hruška (5 párů - polonéza, Hanácká beseda)
4. března 2017 - Hanácké bál Kojetín (13 párů, polonéza, Hanácká beseda, Moravská beseda)
1. května 2017 - Zájezd a vystoupení v Senici (7 párů + 6 dětí - Po hanácky sobě
dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Steklé Janek, Varšavěnka, Šotyška, Hanko, rozmilá, Ty, kojecky hatě, Sedlácká a Na té naši Hané)
27. května 2017 - Hanácké slavnosti Chropyně (7 párů - Po hanácky sobě dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Ty, kojecky hatě, Sedlácká a Na té naši Hané)
2. - 3. června 2017 - Ružomberok (7 párů - Po hanácky sobě dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Steklé Janek, Varšavěnka, Šotyška, Hanko, rozmilá, Ty,
kojecky hatě, Sedlácká a Na té naši Hané)
8. července 2017 - Bílany (8 párů - Předání hodového práva, Moravská beseda)
16. července 2017 - Troubky (5 párů - Po hanácky sobě dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Hanko, rozmilá)
13. srpna 2017 - Kojetínské hody (12 párů - Předání hodového práva, Po hanácky sobě dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Hanko, rozmilá, Sedlácká)
3. září 2017 - Dožínky Holešov (7 párů - Po hanácky sobě dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Hanko, rozmilá,Sedlácká, Ty, kojecky hatě)
6. září 2017 - Podzámecká zahrada Kroměříž (4 páry - - Po hanácky sobě dupnem, Nad Lobodicama, Vápenická, Hanko, rozmilá, Sedlácká, Ty, kojecky hatě)
29. prosince 2017 - Posezení k ukončení roku 2017 (hrál Fr. a Lenka Nikodýmovi)

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 2017: Eva Zítková, Eva Staňková, Tereza Vykydalová,
Jana Piskovská, Barbora Kalousová, Anežka Skřipcová, Hana Skřipcová, Jana
Ančincová, Eliška Bělková, Jan Davidík, Petr Davidík, Antonín Kalous, Pavel Piskovský, David Skřipec.
Pravidelné zkoušky skupiny probíhají každý pátek od 17 hodin v sále Sokolovny nebo VIC Kojetín.
Vystoupení Lucky While v roce 2017:
4. února 2017 - Karolinka - Myslivecký ples
8. května 2017 - Kojetín - Setkání s Davidem Millstonem a přáteli s Ameriky
12. května 2017 - Hruška - Hody
10. června 2017 - Kostelec u Holešova - Kofolé
22. července 2017 - Šiklův mlýn - Americký den
13. srpna 2017 - Kojetín - Hody
30. září 2017 - Kyselovice - Hody
Semináře, taneční setkání:
8. května 2017 - Kojetín - Country tancovačka - setkání s tanečními skupinami
z Brna, Vyškova a Seloutek
16. - 23. července 2017 - Šiklův mlýn - Americký týden (Festival country tanců,
line dance a cloggingu)
28. září 2017 - Čelčice - Country tancovačka
12. - 13. října 2017 - Volyně - OBROK (Taneční festival)
22. prosince 2017 Kojetín - Vánoční setkání současných i bývalých tanečníků LW
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Činnost souborů zájmové umělecké činnosti
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 2017 byl
Lubomír Krobot.
Členové souboru v roce 2017: Zuzana Zifčáková - vedoucí souboru, hudební
doprovod, Hana Dvouletá, Jana Hebnarová, Šárka Indráková, Andrea Kopečná,
Ivana Krčmařová, Marie Špalková, Helena Tabarová, Jitka Vyskotová, Alena Dufková, Hana Jarmerová, Šárka Šobáňová, Eva Štulajterová, Ivana Zdráhalová,
Veronika Gambová, Simona Haničáková, Blanka Laboňová, Veronika Šlachtová,
Adéla Šóšová, Jana Večeřová.
Pravidelné zkoušky probíhají každou středu od 18.30 hodin v klubovně VIC.
Koncerty a akce pěveckého souboru Cantas v roce 2017:
11. listopadu 2017 - Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“ - Kojetín 2017
24. listopadu 2017 - Koncert na vernisáží výstavy Betlémy - VIC Kojetín
10. prosince 2017 - Soustředění sboru - Sokolovna Kojetín
10. prosince 2017 - Vánoční koncert v Obědkovicích
15. prosince 2017 - Vánoční koncert Kojetín „Vy, pastuškové, stávéte“
22. prosince 2017 - Vánoční koncert ve Zborovicích

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.
V roce 2017 začali pod režijním vedením Milana Zahradníka a Hany Svačinové
s nácvikem divadelní pohádky na motivy Jana Wericha Lakomá Barka.
Členové souboru v roce 2017: 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 každý pátek od 13.30 hodin v sále Sokolovny
Kojetín.
Mimoni v roce 2017:
11. ledna 2017 - První Mimoni v roce 2017 - procházka, pohár Na Hrázi
15. března 2017 - Repríza lidové fraška „Kojecké betlém“ - zahájení Divadelního
Kojetína 2017
1. prosince 2017 - Poslední Mimoni v roce 2017 - procházka, pohár U Pedyho
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6. Kurzovní činnost
JÓGA

Leden - prosinec 2017

Leden - prosinec 2017

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
Leden - prosinec 2017

Leden - prosinec 2017

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

JAZYKOVÉ KURZY

nebyly v roce 2017 otevřeny.

Leden - prosinec 2017

TANEČNÍ KURZ

21. září - 8. prosince 2017
Kurz tanečních nejen pro studenty
místního gymnázia - vyučoval mistr
Igor Henzély z Kroměříže každý čtvrtek
od 17.00 do 19.30 hodin v sále
Sokolovny.
Celkem 10 lekcí + prodloužená
tanečních + závěrečná kolona.
Účast - 60 tanečníků

7. Činnost Vzdělávacího a informačního centra
DEFINICE VZDĚLÁVACÍHO INFORMAČNÍHO CENTRA (VIC) KOJETÍN
Městské kulturní středisko Kojetín zajišťuje chod Vzdělávacího a informačního centra Kojetín – informace, galerie, expozice muzea, které je veřejně
přístupné a viditelně označené účelové
zařízení poskytující objektivní a ověřené informace o turistických cílech,
službách cestovního ruchu, rekreační
a kulturní nabídce ve městě Kojetíně,
regionu Střední Haná a Olomouckém
kraji.
Provozování VIC má charakter veřejné
služby. VIC se řídí platnými oborovými
standardy stanovenými profesní organizací A.T.I.C.
Splnění oborového standardu má VIC
doloženo platným certifikátem v kategorii „C“.

LOKALIZACE A NAVIGACE K VIC
VIC sídlí na veřejně přístupném místě
v budově Vzdělávacího a informačního
centra na Masarykově náměstí 8, na
místě koncentrace turistů a má bezbariérový přístup.
VIC je viditelně označeno svítícím
symbolem „i“, je označeno samolepkou jednotné klasifikace turistických
informačních center ČR (JK TIC).
K objektu VIC jsou na hlavních příjezdových komunikacích umístěny směrovky navigující potenciální návštěvníky a turisty k VIC.
U vstupu do VIC je uvedena otevírací
doba VIC v českém jazyce a v jazyce
skupiny převažujících zahraničních
návštěvníků.
INFORMACE O VIC KOJETÍN
VIC je prezentováno na internetových

stránkách MěKS Kojetín www.mekskojetin.cz. Tato prezentace je pravidelně
aktualizována a vyhovuje z hlediska
přístupnosti. Na webových stránkách
prezentace VIC je umístěn oficiální
symbol bílého „I“ v zeleném poli.
Činnost VIC zajišťuje jedna pracovnice.
Otevírací doba VIC Kojetín mimo sezónu: Pondělí – pátek od 9.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hodin, v letní sezónu (červen - srpen) Pondělí – pátek
od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00
hodin, Sobota a neděle od 10.00 do
11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin
ČINNOST VIC KOJETÍN
VIC poskytuje veřejnosti informace
z databáze jemu všemi dostupnými
formami (ústně, telefonicky, písemně,
prostřednictvím elektronických médií
a podobně) při akceptaci udržitelného
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Činnost Vzdělávacího a informačního centra
cestovního ruchu. Ústní informace jsou
poskytovány návštěvníkům bezplatně.
Ostatní služby jsou zpoplatněny. Za
tímto účelem je vytvořen seznam služeb s ceníkem, který je umístěn na VIC
a také na webových stránkách.
Poskytování bezplatných informací je
převažující náplní VIC.
Informace jsou poskytovány v následujícím rozsahu:
• turistické informace (památky, turistické a přírodní atraktivity, sportoviště
a rekreační areály, ubytovací zařízení
a restaurace, kulturní objekty),
• informace o místních službách (obchody, služby, firmy, taxislužby, banky,
směnárny ap.) a tísňových tel. linkách
• přehled o nejbližších institucích a zařízeních (úřady, lékárny, nemocnice,
policie, hasiči apod.),
• přehled o kulturních a sportovních akcích ve městě Kojetín a okolí,
• dopravní informace (vlakové i auto-

busové spojení).
Ostatní poskytované služby:
• předprodej vstupenek na akce v Kojetíně,
• prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj (cena 12 Kč),
• kopírování a skenování pro veřejnost,
• přepis textu,
• zprostředkování inzerce,
• laminování a kroužková vazba,
• prodej propagačních materiálů, turistických suvenýrů a zboží,
• výlep plakátů v Kojetíně,
• pronájmy VIC,
• zpřístupnění výstavní galerie a expozic muzea,
• průvodcovské služby,
• internet pro veřejnost,
• wifi v budově zdarma.
VYBAVENÍ VIC
Vybavení a zázemí VIC je na takové
úrovni, aby pracovníkům umožňovalo
kvalitní poskytování informací. VIC je

vybaveno počítačem, počítačem pro
veřejnost, tiskárnou se skenerem, kopírkou, telefonní linkou, mobilním telefonem. VIC má přístup na internet.
VIC je vybaveno aktuálními propagačními materiály. Propagační materiály
jsou pečlivě srovnány. Zpoplatněné
propagační materiály jsou zřetelně
označeny cenovkou.
Na VIC je k dispozici k nahlédnutí
mapa ČR, Olomouckého kraje, regionu Střední Haná a města Kojetína.
V prostorách VIC jsou vhodné doplňky
s turistickou tematikou.
NÁVŠTĚVNOST VIC KOJETÍN
VIC eviduje počet návštěvníků písemným záznamem. Roční návštěvnost VIC je zaznamenána do statistik
v elektronickém systému JK TIC.
Zákazník má možnost vyjádřit svá přání/pochvaly/stížnosti prostřednictvím
návštěvní knihy, která je umístěna na
informacích.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2017
(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
- 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

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

2017
956
5.664
150
115
445
42
125
158
29
375
244
64
25
384
49
96
87
23
30
47
107
204
67
589
94
690
1425
3781
970
841
2207
248
14.667
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8. Muzeum Kojetínska
HLAVNÍ ČINNOST
V roce 2017 byla činnost muzea zaměřena především na přečíslování již
zaevidovaných přírůstků. Tyto položky
byly zapsány do přírůstkové knihy v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.
Exponáty byly sice zapsány do přírůstkové knihy Dr. Františkem Řezáčem
a zařazeny do stávajících sbírek, ale
nebyly zapsány do CESu (Centrální
evidence sbírek), kde měly být přírůstky podle zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy zaneseny do tří měsíců od zapsání do
přírůstkové knihy. Z tohoto důvodu
byly tyto položky přečíslovány a zapsány s novým datem. Tyto přírůstky

AKVIZIČNÍ ČINNOST
Jednou z hlavních funkcí muzea je
i sbírkotvorná činnost. V roce 2017 se
nám podařilo obohatit sbírky o několik
desítek exponátů, které korespondují
se stávající sbírkou. Jedná se především o dary kojetínských občanů. Tyto
dary jsou evidovány darovacími proto-

za roky 2007, 2008, 2009, 2010 (jedná se celkově o 573 položek) budou
zaevidovány do CESu do konce dubna roku 2018. Při dalším zjišťování
v záležitosti interního zápisu do CESu
jsme navíc zjistili, že v minulosti došlo i k nezapsání části kojetínské dokumentace, která měla být zanesena
do CESu již v roce 2004. Jedná se
o část kojetínské dokumentace z roku
1981. Po osobní konzultaci s odborným pracovníkem CITeM Ivanem Petlanem budou tyto zásadní nedostatky
odstraněny do konce dubna 2018. Po
odstranění těchto hrubých nedostatků
bude činnost muzejníka opět směřovat
k přerušené digitalizaci sbírkových fondů v programu Demus.

Součástí náplně muzejního pracovníka je i komunikace jak s odbornou, tak
laickou veřejností a příprava exponátů
k výstavní a zápůjční činnosti.
V roce 2017 muzejník spolupracoval
s Moravským zemským muzeem
v Brně (archeologické nálezy Kojetínska), Muzeem Komenského Přerov
(výstava středověkých zbraní) a pracovníkem Vlastivědného muzea v Olomouci Josefem Urbanem, který připravuje celorepublikovou výstavu o fenoménu jízdy králů na Moravě, ta bude
realizována v polovině května 2018.
Na této výstavě bude prezentováno
i naše město artefakty a fotografiemi týkající se Ječmínkovy jízdy králů
v Kojetíně.

koly a skladovány v přípravně v prostorách třetího patra kojetínské polikliniky.
V letošním roce jsme obohatili sbírky
muzea také nákupem obrazu Marie
Gardavské, na kterém je zpodobněna
Hanačka z Kojetínska. Tento obraz
pochází z dědictví Romualda Prombergra, známého olomouckého knihkupce a nakladatele. Původní cena

stanovená panem Borisem Laštůvkou
byla 40.000 Kč, ale když viděl zájem
a nadšení ze strany MěKS o návrat
díla do jeho vzniku, přistoupil na námi
navrhovanou částku 25. 000 Kč. Obraz
byl použit na výstavě Marie Gardavská
– malířka Hané a v současné době
zdobí prostory stálé expozice Ztracená
tvář Hané.

Výstavní činnost
V roce 2017 jsme zapůjčili výstavu Hanáci z pohledu Marie Gardavké a to hned
dvakrát. V květnu 2017 putovala výstava do nedalekých Uhřičic. O měsíc později
13. června 2017 byla výstava zapůjčena do Mysločovic, kde reprezentovala
město Kojetín na hodových oslavách s hanáckým právem.
V roce 2017 proběhlo i několik výstav v prostorách galerie VIC:
13. ledna - 24. února 2017
Výstava černobílých fotografií - Jaromír Ryšavý „Snímky z hor“
V lednu roku 2017 proběhla v Galerii VIC výstava Jaromíra Ryšavého s názvem
Snímky z hor. Jaromír Ryšavý, otec zdejšího faráře, žije již řadu let v Šumperku,
kde dlouhá léta působil v tamějším fotoklubu. Mezi jeho velké úspěchy patří prvenství na soutěži Diafon v Opavě, kde prezentoval svůj snímek Oko. Na svých
fotografiích se snaží Jaromír Ryšavý zachytit krásy přírody. Výstava Snímky
z hor nabídla návštěvníkům krásnou podívanou na místa, kde se dostane pouze
pár odvážných a vyvolených jedinců. Zprostředkovaně se tak mohli podívat do
Alp, Dolomitů, Vysokých Tater a dalších těžko dostupných destinací, které Jaromír Ryšavý mistrně zachytil svým fotoaparátem. Výstava byla k vidění v galerii
VIC do 24. února 2017.
7. března - 26. května 2017
Výstava T. G. Masaryk ve fotografii
ze soukromých sbírek Františka Riegla a Milana Zaorala
Od pondělí 7. března 2017 byla slavnostně otevřena výstava autorů Františka
Riegla a Milana Zaorala s názvem T. G. Masaryk ve fotografii Jak už název napovídá, jednalo se o expozici věnovanou našemu prvnímu prezidentu Osvoboditeli.
Datum vernisáže bylo vybráno úmyslně, jelikož na tento den připadá výročí narození této osobnosti. V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka MěKS Hana
Svačinová, která následně předala slovo Františku Rieglovi, který krátce pohovořil o významu tohoto počinu. Poděkování za připomenutí osobnosti T. G. M.
i mladým generacím vyjádřil i starosta Jiří Šírek. V rámci otevření výstavy zazněla i oblíbená „Tatíčkova“ píseň Teče voda, teče. Expozice byla významným počinem, kde se mohla široká veřejnost, včetně školní mládeže, seznámit s reáliemi,
fotografiemi a textiliemi vážícími se k osobě T. G. Masaryka, který zastává přední
místo v historii našeho národa. Výstava probíhala do 26. května 2017.
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6. dubna - 31. května 2017
Výstava Kambodža
Výstava fotografií: S.O.S. Děti Kambodži, Sirotčinec v Phnom Penh, Musím být
trpělivá (NaZemi), Textilní továrny JV Asie, Rudí Khmerové, Jídlo JV Asie
V minulém školním roce se Gymnázium Kojetín zapojilo do projektu Světová škola, který zaštiťuje olomoucký ARPOK, program Varianty Člověka v tísni
a Multikulturní centrum Praha. Cílem projektu je uspořádat osvětovou akci s environmentální nebo globální tematikou pro školu i veřejnost. My jsme si vybrali
téma Kambodža a pomoc tamnímu sirotčinci. Na výstavě byly k vidění fotografie
ze sirotčince v Phnom Penhu, který finančně i materiálně podporuje nezisková
organizace S.O.S. Děti Kambodži z Kroměříže. Dále mohli návštěvníci zhlédnout
sérii fotografií od brněnské neziskové organizace NaZemi s názvem Musím být
trpělivá... Tyto fotografie spojují dva odlišné světy – olympijské hry v roce 2012
v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v Kambodži, která byla dodavatelem firmy
Adidas pro olympijskou kolekci. Na jste se také mohli seznámit s tématy Rudí
Khmerové, jídlo jihovýchodní Asie a textilní továrny jihovýchodní Asie. Výstavu
bylo možné navštívit od začátku dubna do konce května. Návštěvníci se mohli
také zapojit do sbírky školních pomůcek, hraček či hygienických potřeb pro sirotčinec v Phnom Penhu.
12. června - 16. listopadu 2017
Výstava Josef Sigmund „Dřevořezby“
Výstava dřevěných výrobků lidového řezbáře Josefa Sigmunda z Kostelan
Pro letní návštěvníky naší galerie jsme připravili výstavu s názvem Dřevořezby
Josefa Sigmunda. Jak už sám název expozice napovídá, jednalo se o umělecká
díla zhotovená ze dřeva. Josef Sigmund se narodil v malebné vesničce Kostelany, na úpatí Chřibů v roce 1944. Už od mládi vyrůstal v rodině, která měla vztah
k přírodě a především ke dřevu. Po ukončení základní školní docházky se vyučil
strojním zámečníkem, pracoval v továrně TOS Hulín a dlouhodobě ve Stavbytu
Kroměříž. Práce se dřevem se stala, kromě manželky a rodiny, jeho celoživotní
láskou. Na výstavě mohli návštěvníci vidět pestrou škálu a průřez celým dílem
autora výstavy. Dětství příchozím připomenuly plastiky inspirované obrázky Josefa Lady, figurky skřítka Medovníčka a čerti zhotovení podle ilustrátora Karla
Franty. Zajímavé byli i variace na umělecká díla například Hieronyma Bosche
nebo Vincenta Van Gogha. Svou idylickou krásou ohromily příchozí i lidové valašské motivy, zátiší s květinami a v neposlední řadě plastiky zobrazující malebná
zákoutí Kroměříže. Příjemným doplňkem expozice byly řezbované šperkovnice
a podnosy s pohárky. Výstava byla přístupna veřejnosti do listopadu 2017..
11. srpna - 31. prosince 2017
Výstava - Malířka Hané Marie Gardavská
Výstava obrazů k 80. výročí úmrtí akademické malířky Marie Gardavské
Výstava - Kresby ptáků z publikace Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané
Výstava kreseb ptáků Jiřiny Stavinohové z publikace Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané Ludmily Mátlové-Uhrové
V pátek 11. srpna 2017 se zahajovaly hody v galerii Vzdělávacího a informačního
centra. V první části programu seznámila ředitelka MěKS, Hana Svačinová, přítomné s již probíhající výstavou lidového řezbáře Josefa Sigmunda z Kostelan.
Tomu posléze zahrála jeho vnučka, Berenika Fíková, krásnou skladbu na sopránovou flétnu. V dalším vstupu se vzpomínalo na významnou kojetínskou rodačku
Marii Gardavskou, od jejíhož úmrtí uplynulo v červnu 2017 osmdesát let. V tomto
bloku se návštěvníkům předvedl i domácí dětský národopisný soubor Sluníčko
pod vedením Hany Dvouleté a Kateřiny Krčmařové. Děti ze Sluníčka ukázaly
v pásmu „Dež sem já bel malé chlapec“, jak by se ubránili při nájezdu Turků,
a že každý může být hrdinou, „dež só bochte na stole“. Poté přiblížil osudy
a odkaz Marie Gardavské muzejní pracovník Milan Zahradník v krátké vzpomínce. Zbylá část podvečera byla věnována práci Ludmily Mátlové-Uhrové, další
neméně významné kojetínské rodačce a její nově vydané publikaci Ptačí zpěvy
v lidovém podání na Hané. Úvodní řeči se opět ujala Hana Svačinová a následně Anna Antlová, dcera této hanácké folkloristky. Poté přítomní kmotři, starosta
Jiří Šírek, Anna Antlová, Hana Svačinová a Milan Zahradník, knihu slavnostně
pokřtili. V průběhu celého podvečera zpříjemňovala celkovou atmosféru děvčata
z Troubek, která hrála a zpívala krásné hanácké písně. Stejně tak mohli příchozí
obdivovat koutek věnovaný Ludmile Mátlové-Uhrové doplněný o originální obrazy ptáků, použité v publikaci Ptačí zpěvy, autorky Jiřiny Stavinohové. .

strana 38

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2017

Muzeum Kojetínska
24. listopadu - 20. prosince 2017
Výstava BETLÉMY na památku zakladatelky výstavy Marie Kalovské z Kojetína
V předvánočních dnech mohli návštěvníci galerie VIC zhlédnout výstavu betlémů
na počest její zakladatelky Marie Kalovské. Expozice byla zahájena slavnostní
vernisáží v pátek 24. listopadu 2017 za účasti pěveckého sboru Cantas, který obšťastnil příchozí několikero procítěně zpívanými koledami. Mezi letošní novinky
patřily unikátní betlémy, které vytvořili žáci ZŠ nám. Míru a Gymnázia Kojetín z
iniciativy DDM Kojetín. Návštěvníci tak mohli mimo jiné spatřit „Petlém“ vyrobený
z pet lahví, nebo originální paletové jesličky.Poděkování patří také kojetínským
občanům, kteří své betlémy zapůjčili pro tuto příležitost a nejen jim. Svou troškou
do mlýna přispěli i mimokojetínští – Jaroslav Tesař z Olomouce, Dana Zlámalová ze Skaštic a studenti Střední školy řezbářské z Tovačova. Expozici dokreslily
také svaté obrázky a vánoční pohlednice ze sbírek Františka Riegla. Jako milý
doplněk působila i výstavka vánočních ozdob lidové umělkyně Jiřiny Rottenbergové.

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
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.
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OSVĚTOVÁ ČINNOST
Dalším posláním muzejnictví je i seznámení veřejnosti s regionální historií
a tradicemi populárně naučnou formou.
V roce 2017 navštívilo muzejní expozici Ztracená tvář Hané několik tříd
základních škol. Návštěvy proběhly
za asistence muzejního pracovníka
Milana Zahradníka, který podal žákům
k výstavě výklad přiměřený jejich věku.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Vedlejší náplní muzejníka je také publikační činnost, v roce 2017 náš
muzejník spolupracoval například
s Přerovským deníkem. Významným
počinem bylo také vydání publikace Ptačí zpěvy v lidovém podání na
Hané, kterou vydalo MěKS Kojetín
v rámci Kojetínských hodů 2017. Jedná se o dosud nevydané dílo kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové,
která vykonala ve svém životě mnohé
pro záchranu lidových zvyků, které
dokumentovala v době, kdy kvapem
mizely. Ludmila Mátlová byla skromná
žena ze starého selského kojetínského rodu Uhrů. Ke sklonku svého života se věnovala Mátlová sběru říkadel
a melodií suplující ptačí zpěvy a zvuky
v lidovém podání. Jedná se o sbírku především hlasů ptáků, které si
lidé v minulosti upravovali a přikládali k nim texty, kdy například skřivan volal na oráče: „Já sem se díval,
díval, jak sedlák oral, oral a na koníčky volal...“ Sběry materiálu prováděla Mátlová-Uhrová především

Z popudu zachování nehmotných tradic byl také založen dětský dramatický
kroužek Mimoni, se kterým jsme nacvičili lidovou frašku Kojecké betlém,
kterou jsme uvedli několikrát i v roce
2017. Mimo jiné jsme zahajovali Kojeckým betlémem i divadelní přehlídku v březnu 2017. V současné době
nacvičují Mimoni hru Lakomá Barka.
Prostřednictví této hry se seznamují
s hanáckým nářečím, tanečními prvky
z Hané i s historickými artefakty.
v Kojetíně, Uhřičicích, Polkovicích
a v Lesnici u Zábřehu. Publikace již
byla takřka připravena k samotnému
vydání, ale politická situace v tehdejším období tomuto dílku nepřála,
mimo jiné i proto, že se v ní vyskytuje mnoho religiózních prvků. Jak
sama autorka uvádí: „Tato knížečka
nechce být popisným ani speciálně
dokladovým materiálem pro poznávání a rozeznávání jednotlivých druhů
ptáků. Má zachytit nedávnou dobu,
kdy děti i dospělí lidé, zvláště ti, kteří
pracovali na poli, byli v úzkém styku
s přírodou a jejím děním. Ptáků na Hané
bylo mnoho a tvořili součást života dětí
i dospělých.“ Na jaře roku 2016 nám podklady pro tuto publikaci poskytla dcera
autorky Anna Antlová z Bruntálu. Tímto
počinem jsme chtěli vzdát hold ženě,
která celý svůj život zasvětila sběru
a znovuoživení hanáckého folklóru.
Ženě, jež nikdy nezanevřela na svůj
rodný Kojetín i přes veškeré ústrky,
které se děly v minulém režimu nejen
jí, ale i celé její rodině. Doufáme, že
tato publikace se stane jak pedagogickou pomůckou, tak i sondou do nedáv-

né minulosti našich předků a poslouží
nejen zájemcům o folklór, ale i široké
veřejnosti.
Další publikační činností je seznamování čtenářů s historií, prostřednictvím
Kojetínského zpravodaje, v němž byly
v minulém roce otištěny tyto články
a fotografie související s historií Kojetína:
 Únor, období masopustu a začátek
půstu (KZ, ročník XVIII, č.2, úvodní
strana)
 Příběhy obrazů kojetínského muzea
(KZ, ročník XVIII, č. 2, str. 17)
 Kuriozity kojetínského muzea (KZ,
ročník XVIII, č. 3, str. 17)
 Příběhy obrazů kojetínského muzea
(KZ, ročník XVIII, č.3, str.)

Výstava Obrazy s příběhem (KZ,
ročník XVII, č. 4, str. 35)
 Ptačí zpěvy Ludmily Mátlové-Uhrové (KZ, ročník XVIII, č. 5, str. 20-21)
 Nová publikace Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané (KZ, ročník XVIII,
č. 9, str. 18)

Historie sochy prvního prezidenta
Osvoboditele T. G. M. v Kojetíně (KZ,
ročník XVIII, č. 11, str. 19)

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ městského muzea měks kojetín v ROCE 2017
(výpis z návštěvní knihy)

Datum

Jméno a příjmení

Adresa/Instituce

Účel návštěvy

Místo

9.–12. 1. 2017

J. Ryšavý, M. Zahradník

vlastní, Šumperk

Instalace výstavy J.
Galerie VIC
Ryšavého Snímky hor

17. 1. 2017

9. B ZŠ nám. Míru

Kojetín

Komentovaná prohlídStálá expozice, sklepení
ka

19. 1. 2017

Fr. Kraváček

Kojetín

Badatelské účely
(militárie)

Depozitář

14. 2. 2017

Doc. Jana Čižmářová

MZM Brno

Badatelské účely
(archeologie)

Depozitář

23. 2. 2017

Daniel Suchomel

Hradisko

Badetelské účely
(pohlednice)

Depozitář

24. 2. 2017

Jožka Bibr

Kojetín

Badatelské účely
(pečetě a razidla)

Depozitář

1. 3. 2017

Fr. Riegl, Milan Zaoral, M. ZaPomoc s realizací výGalerie VIC
Kojetín, MěKS Kojetín
hradník
stavy T. G. Masaryk
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29. 3. 2017

Sylva Bambasová

Horní Životice 100

Studijní účely
(archeologie)

29. 3. 2017

DS Mimoni

MěKS Kojetín

Ukázka starých řemeDepozitář
slnických nástrojů

13. 4. 2017

Michal Kamarád

Kojetín

Badatelské účely (arDepozitář
cheologie)

18. 4. 2017

Zdeněk Schenk

Muzeum Komenské- Badatelský účel (středepozitář
ho v Přerově
dověké zbraně)

20. 4. 2017

Mojmír Haupt, Pavel Válek,
Kojetín
Milan Hrbáč

Kontrola činnosti mu- Depozitář, Galerie VIC,
stálá expozice, sklepení,
zejního pracovníka
sklad Husova ul.

4. 5. 2017

Jaroslav Kačírek

Kojetín

Instalace výstavy
v Uhřičicích

13. 6. 2017

Vendula Velísková

Mysločovice

Zapůjčení výstavy Hanáci z pohledu Marie Sokolovna, stálá expozice
Gardavské

14. 6. 2017

Emil Dostalík

Kojetín

Badatelské účely

depozitář

23. 6. 2017

Jožka Bíbr

Kojetín

Badatelský účel

depozitář

28. 7. 2017

Dr. František Řezáč

Kojetín

Badatelské účely

depozitář

15. 8. 2017

Sylvie Bambasová

Horní Životice 100

Vrácení exponátů

depozitář

16. 8. 2017

MuDr. Hurdálek

Kroměříž

Studie
regionálních
depozitář
odznaků

9. 11. 2017

Dr. František Řezáč

Kojetín

Dokumenty o kolektidepozitář
vizaci Kojetína

14. 11.2017

Dr. František Řezáč

Kojetín

Badatelské účely

20. 11. 2017

Milan Zahradník

Pracovník MěKS

Komentovaná prohlíddepozitář
ka pro ZŠ nám. Míru

13. 12. 2017

Novotný, Zahradník

Kojetín

Konzultace
výstavy
Fauna a flóra na kar- Galerie Vic
tách

14. 12. 2017

Josef Urban

VMO

Jízda králů (konzultaDepozitář
ce)

Depozitář

Depozitář, Expozice

depozitář
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9. Činnost Městské knihovny Kojetín
Městská knihovna MěKS v Kojetíně
poskytuje knihovnické a informační
služby dle Zákona č. 257/2011 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a in-

formačních služeb (knihovní zákon).
Dále poskytuje odbornou pomoc
(tzv. regionální funkce) 9 knihovnám v blízkém okolí města. V tomto
smyslu je pověřenou knihovnou na

základě smlouvy s Městskými kulturními zařízeními v Hranicích a tato
činnost je financována z krajské dotace.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚKS KOJETÍN V ČÍSLECH
Činnost

2015

Velikost obsluhované populace
Registrovaní uživatelé
- z toho do 15 let

2016

2017

6245

6242

6107

822

858

873

291

369

356

Počet návštěvníků

20513

23680

19160

- z toho návštevníků knihovny

14317

11903

11371

- z toho návštěvníků internetu

518

607

533

- z toho návštěvníků kulturních akcí

2404

2437

2607

- z toho on-line návštěvy

6196

4859

4649

128

144

139

Výpůjčky

39379

39625

35853

- z toho knihy

34708

34940

31761

4671

4685

4092

32704

28744

27012

Akce v knihovně (kulturní, vzdělávací)

- z toho periodika
Stav knihovního fondu
Přírůstek knihovního fondu

745

680

637

Úbytek knihovního fondu

655

4640

2369

Prioritou knihovny je činnost zaměřená
na podporu čtení a čtenářství, rozvoj
komunity a místního partnerství.
Velký důraz klademe na práci s dět-

ským čtenářem a práci se seniory.
Komunitní činnost vychází z dobře nastavených a realizovaných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna je zapojena do několika celorepublikových projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP).

Novinky a nejzajímavější akce
Březen – měsíc čtenářů
Hledáme nejlepší čtenářskou babičku - vyhlášení soutěže o čtenáře roku
- tentokrát jsme hledali nejlepší čtenářskou babičku, základním kritériem
byl počet výpůjček čtenáře/uživatele
za uplynulý rok.
O Josífku sedmilháři
Literární beseda s oblíbenou pražskou
autorkou dětských knih. Milý příběh
o chlapci, který si rád vymýšlel a tím
si komplikoval život, děti velmi pobavil.
Noc s Andersenem
Celostátní akce vyhlašovaná SKIPEM
na podporu dětského čtenářství tentokrát s výtvarníkem Jaroslavem Němečkem a jeho hrdiny z časopisu Čtyřlístek. Zábavný program pro děti, sdílené
čtení a přespání v knihovně za účasti
starosty města Kojetína Jiřího Šírka.
Jaro je tu
Velikonoční výstavka prací klientů
Domu sv. Josefa
Velikonoce a vítání jara
Literární beseda pro seniory, pozvání
k nahlédnutí pod pomyslnou pokličku
tradic, zvyků a obyčejů známých, opo-

míjených, či již dávno zapomenutých,
odehrávající v jednom z nejhezčích
ročních období – na jaře.
Literární kavárna s Lenkou Chalupovou
Literární beseda a autorským čtením
s regionální autorkou (Přerov). Lenka Chalupová povídala o svém životě
pracovním i osobním, četla ze svých
vydaných knih a pochlubila se i právě dokončenou novinkou – románem
„Ptačí žena“.
Styl kavárna Evy Mikulkové
Setkání s vizážistkou a stylistkou na
téma expres make-up.
Setkání na radnici
Setkání starosty města Kojetína Jiřího
Šírka s dětmi, které se zúčastnily Noci
s Andersenem, povídání o vzniku uvedené akce, sdílené čtení a zmrzlinová
tečka na závěr.
Týden čtení – Knížka pro prvňáčka
Celostátní akce v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“. Čtení a předání knih
M. Šinkovského: „Lapálie v Lampálii“.
Knihy byly získány v rámci projektu „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Originální šperky Alice Stonové
Výstavka originálních šperků členky
kojetínské tvůrčí skupiny Signál 64.
Velký knižní bazar
Třídenní výprodej starších a opotřebovaných knih v galerii VIC Kojetín.
Prázdniny v knihovně
Zábavné prázdninové čtení pro děti v
letních měsících.
Pohádkové čtení pro děti s maminkami
(vítáni byli i tatínkové, babičky či dědečkové).
Kabelkový veletrh
Sběrné místo v knihovně
Den pro prvňáčka
Den otevřených dveří, návštěva
knihovny s programem.
Kam až dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 3
Cyklická akce v rámci „Evropského
týdne mobility“, výlet na kolech za historií a poznáním města, ve kterém žijeme.
Nezoufejte, jsou ještě horší děti než
ty vaše
Literární beseda pro seniory o rodičovství a dětech.
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Činnost Městské knihovny Kojetín
Expedice Altiplano – Monika a Jirka
Vackovi
Cestovatelská beseda s promítáním
přes 9 zemí Jižní Ameriky.
Komiksový workshop
S Danielem Vydrou (komiksový scéná-

rista) si děti vykoušely svoje schopnosti komiksového tvůrce.
Zimní snění
Výstavka výrobků s adventní a vánoční
tématikou uživatelů Domu sv. Josefa.
Hedvábné šátky Jitky Kláskové

Výstavka ručně malovaných hedvábných šátků.
Den pro dětskou knihu (2. 12. 2017)
Vyhlášení výtvarné soutěže pod záštitou komiksového nakladatelství CREW
“Nakresli obrázek ze světa Simpsonů“.

Výpůjční činnost

Pokračujeme s donáškou knih do
domu pro seniory a zdravotně handicapované občany.

hem roku instalovány menší výstavky
jako propagace knižních novinek.

Prioritou výpůjční činnosti jsou kvalitní
knihovnické a informační služby. V práci se čtenářem klademe velký důraz
na individuální práci knihovníka s
uživatelem – pomoc s výběrem literatury, orientaci k knižním fondu, instruktáž při práci a on-line katalogem, či jinými informačním databázemi (SKAT,
Caslin apod.)
Počet výpůjček
35853
Počet registrovaných čtenářů
873
- z toho do 15 let
356
Počet návštěvníků
11371

Pro naše čtenáře jsme kladně vyřídily
72 požadavků meziknihovní výpůjční služby (na přání čtenáře/uživatele
zajistíme půjčení knihy u jiné knihovny)
a kladně jsme vyřídily tři požadavky
jiných knihoven.
Výborně funguje i rezervační služba,
v roce 2017 jsme kladně vyřídili 1638
požadovaných rezervací.
V půjčovnách obou oddělení jsou bě-

Každý měsíc nabízíme čtenářům výběr z nových knih formou tištěného
seznamu vč. anotací a barevných obálek, stejná propagace je i na webových stránkách i facebookových
stránkách knihovny.
V oddělení pro dospělé nově nalezne
čtenář/uživatel polici s regionální tematikou (publikace věnované našemu
městu a kraji, nebo napsané regionálním rodákem).

Akvizice a zpracování fondu
Nakupujeme knihy pro Městskou
knihovnu MěKS V Kojetíně a místní
knihovny střediska (v počtu devět).
Sledujeme novinky na knižním trhu,
výběr a nákup knih podřizujeme velikosti knihovny a potřebám a zájmům
jejich čtenářů.
V roce 2017 bylo zakoupeno, získáno
darem, z grantového programu a knihovnicky zpracováno, zkatalogizováno
(dle pravidel RDA) 1505 svazků knih.
Pro Městskou knihovnu MěKS Kojetín
637 svazků, pro středisko 868 svazků (financováno z dotace z rozpočtů
obcí). K této činnosti byla vedena pří-

slušná dokumentace.
Knihovna svými daty přispívá do Souborného katalogu SKAT.
Knihovnické zpracování obsahuje:
technickou kontrolu knih, elektronickou
katalogizaci s tiskem čárových kódů,
přidělení přírůstkových čísel, označení vlastnictví, tisknutí dodejek, vnější
označení a obalení.
Knihovna stejně jako nakupuje i vyřazuje. Vyřazuje zastaralou, opotřebovanou či duplikátní literaturu při aktualizaci a revizi knihovního fondu v modulu Úbytky. Vyřazené knihy nabízíme
v elektronické konferenci „Akvizice“ dle

pokynů NK v Praze, poté místním školám, široké veřejnosti formou „Knižního
bazaru“ a nabídkou v projektu „Kniha
do čekárny“. Odepsáno bylo pro Městskou knihovnu MěKS 2369 svazků
a pro středisko 1333 svazků.
Průběžně je prováděna údržba a opravy knihovního fondu.

regionální funkce

Tvorba a cirkulace výměnných souborů: Nakoupeno a zpracováno celkem
653 svazků a vytvořeno 36 výměnných souborů z nové nakoupených
a zpracovaných knih ve čtyřech cyklech
(jaro, léto,podzim, zima).
Cirkulace výměnných souborů: V roce
2017 bylo vyměněno mezi knihovnami
1397 svazků v 73 výměnných souborech.
Revize a aktualizace knihovního fondu:
Ve sledovaném roce proběhla v Místní
knihovně Měrovice a Polkovice. Revidováno bylo celkem 5231 svazků. Dále
byly v rámci retrokatalogizace opatřeny
čárovým kódem knihy v Místní knihovně Uhřičice, kde při kódování byla provedena i aktualizace knihovního fondu.
Aktualizací prošlo 3204 svazků. Tímto
byl proces retrokatalogizace na středisku Kojetín ukončen. Všechny výše
jmenované knihovny mají veškerý knihovní fond opatřen čárovými kódy a

je vyhledatelný na webovém katalogu
MěK MěKS.
Po dokončených revizích a aktualizacích knihovního fondu byly provedeny
odpisy vyřazených knih.
Podpora při zpracování statistiky: Prostřednictvím Městské knihovny Kojetín
byly zpracovány roční statistiky Kult
MK všech knihoven střediska Kojetín
a statistika RF. Výkazy byly odeslány
Městské knihovně v Hranicích k dalšímu zpracování.
Administrativa: Ke všem činnostem RF
je vedena dokumentace, dále měsíční
výkazy práce a čtvrtletní rozpisy vykonaných prací. Karty pohybu KF, přírůstkové a úbytkové seznamy, zápisy
metodických návštěv, protokoly o revizi,
podklady účetních a mzdových operací.
Jednání s obecními úřady v rámci působnosti celého střediska – žádosti
o dotaci na nákup knih a časopisů, vyúčtování dotace.

Naše knihovna poskytuje odbornou
pomoc (tzv. regionální funkce) devíti knihovnám v blízkém okolí města.
V tomto smyslu zajišťuje regionální
funkce pro pověřenou knihovnu v Hranicích (na základě smlouvy s Městskými kulturními zařízeními v Hranicích)
a tato činnost je financována z krajské
dotace.
Středisko Kojetín zahrnuje místní
knihovny v obcích Kovalovice (místní
část Kojetína) Křenovice, Lobodice,
Měrovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice.
Výkon regionální funkce zahrnoval
v roce 2017 tyto činnosti:
Poradenská a konzultační činnost: Realizováno dvakrát setkání dobrovolných,
neprofesionálních knihovníků, devět
metodických návštěv, dvakrát ročně
konzultační dny (18 konzultací).

Knihovní fond – přírůstky, úbytky
v roce 2017
Přírůstky Městské knihovny
637
Přírůstky středisko
868
Úbytky Městské knihovny
2369
Úbytky středisko
1333
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Činnost Městské knihovny Kojetín
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2017
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 také besedy pro širokou veřejnost a výstavky.
Celkem bylo připraveno 139 akcí, které navštívilo 2607 účastníků.

Lekce informační výchovy a exkurze do knihovny
Náplní lekcí informační výchovy je seznámit žáky a studenty s knihovnou
a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu a naučit je správně pracovat s dostupnými
informacemi. Cílem lekcí je vzbudit
v dětech zájem o knihy a potřebu číst
a v neposlední řadě také správně využívat dostupných informačních zdrojů.
(počty lekcí jednotlivých ročníků se odvíjí od počtu souběžných tříd na uvedených školách)
●
Lekce
informační
výchovy
- v roce 2017 se uskutečnilo celkem
26 lekcí pro žáky 1. - 8. tříd základních
škol a pro studenty Gymnázia Kojetín.
● Exkurze do dospělého oddělení
- završení cyklu „Lekce informační výchovy“ pro žáky 9. tříd a gymnázia (celkem 5x).
● Knihovnická minima pro předškolní oddělení MŠ Kojetín, MŠ Křenovice,
MŠ Bezměrov (celkem 7x).
● Kroužek malých čtenářů z Polkovic
– pravidelné návštěvy knihovny s programem – pro ZŠ v Polkovicích (celkem 8x).
● Den pro prvňáčka - den otevřených dveří v knihovně pro prvňáčky.
Návštěva knihovny s programem pro
začínající čtenáře. Seznámení s knihovním fondem, pravidly půjčování,
společné čtení a tvořivá dílnička (1x).
Besedy
Besedy a sdílená čtení jsou tematicky
zaměřeny vždy pro určitou věkovou
skupinu a jsou určeny jak pro děti předškolního věku, tak pro žáky základních
a gymnázia. Jedná se zpravidla o besedy vztahující se například k ročním
obdobím, svátkům nebo k jednotlivým
literárním směrům a žánrům. Řada besed je zaměřena na významné osobnosti literárního a regionálního života.
Nabízené besedy jsou vhodné jako
tematický doplněk probíhající výuky
v hodinách českého jazyka a dalších
všeobecných předmětů.
Besedy s pozvaným hostem
● O Josífku sedmilháři – Daniela
Krolupperová – literární beseda s autorským čtením se známou pražskou
autorkou dětských knih pro žáky 1.
a 2. tříd (celkem 2x).

● Komiksový workshop – Daniel Vydra - workshop doprovázený ilustracemi M. Vydrové pro žáky 7. tříd a primy
gymnázia (2x).
Besedy vlastní
● F – jako Fík – literární beseda s knihou I. Březinové pro žáky 1. tříd (2x).
● Chytrolíni z Hloupětína - sdílené
čtení ze stejnojmenné knihy J. Žáčka
pro školní družiny (2x).
● Vítej Karle – interaktivní literární
beseda věnovaná Karlu IV. pro žáky
4. tříd (5x).
● Bertíkovo rošťačení – sdílené čtení
z knihy Rošťák Bertík pro školní družiny (3x).
● Jaro s myškou Všudybylkou – literární beseda s jarní tematikou pro děti
z MŠ (4x).
● Jak to bylo v květnu 1945? – literární beseda inspirovaná knihou P. Jiráka:
„Kojetín v době protektorátu“ pro žáky
5. tříd (3x).
● Strašidelná knihovna – sdílené čtení z knihy Strašidlo Sušinka pro školní
družiny (4x).
● Kocour Josef – literární beseda
s knihou L. Rožnovské: „Kocour Josef“
pro žáky 1. tříd (4x).
● Podzim se skřítkem Medovníčkem
- literární beseda pro nejmenší děti
v MŠ nad knihami „Podzim se skřítkem
Medovníčkem“ a „S Medovníčkem do
pohádky“ pro MŠ (4x).
● Vánoční literární hodinka – literární
beseda s knihami „Nejkrásnější pohádky o čertech, Vánoční příběhy, Dopis
Ježíškovi...“ pro žáky 3. tříd a ZŠ Sladovní (4x).
Soutěže, výtvarné dílničky a volnočasové aktivity
● Tříkrálové putování – čtenářská
soutěž - pro děti, školní družiny a Klub
malých čtenářů z Polkovic (4x).
● Valentýnky – tvořivá dílnička k svátku sv. Valentýna pro ŠD a Klub malých
čtenářů z Polkovic (2x)
● Jarní veršování – soutěže o nejkrásnější krátkou básničku s jarní tematikou pro všechny dětské literáty.
● Kdo nakreslil tento obrázek?
– soutěž zaměřená na seznámení
s nejznámějšími českými ilustrátory
dětských knih pro ŠD a Klub malých
čtenářů z Polkovic (4x)
● Velikonoce v knihovně – tvořivá

dílnička spojená se čtením o lidových
zvycích a tradicích a veselých velikonočních příběhů pro ŠD a Klub malých
čtenářů z Polkovic (2x).
● „Kdo to napsal?“ – vědomostní
soutěž, poznávání knih a jejich autorů na základě četby pro školní družiny
a Klub malých čtenářů z Polkovic (3x).
● Setkání na radnici – setkání účastníků Noci s Andersenem se starostou
města Kojetína Jiřím Šírkem na radnici, beseda a diskuze o H. Ch. Andersenovi, sdílené čtení, společné občerstvení (1x)
● Den matek – výtvarná dílnička, tvorba přáníčka ke Dni matek pro děti,
školní družina a Klub malých čtenářů
z Polkovic (3x)
● Těšíme se na prázdniny – hry, soutěže a luštění – pro děti a ŠD (3x)
Prázdniny v knihovně
● Zábavné prázdninové čtení, tvořivá
dílnička, hry, soutěže, luštění
pro děti 7–15 let (5x)
● Pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové) spojené s hraním,
kreslením a tvořivou dílničkou pro děti
do 7 let (3x)
● Halloween v knihovně – strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) pro
školní družiny a Klub malých čtenářů
z Polkovic (4x).
● Ulov si svou knihu aneb Indiánské
léto v knihovně – zábavný program,střelba z luku – pro děti ze školních
družin a Klub malých čtenářů z Polkovic (4x).
● Vánoce v knihovně - vánoční program – čtení, soutěže, luštění a tvořivá
dílnička (výroby vánočního přáníčka
a záložky do knih) - pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic
a všechny malé čtenáře (3x).
Akce pro dospělé
Pořádané akce jsou zaměřeny na širokou veřejnost s kladeným důrazem
na práci se seniory našeho města –
na základě principů rozvoje komunity
a místního partnerství. Dbáme na žánrovou pestrost a zajímavost.
Besedy s pozvaným hostem
● Literární kavárna s Lenkou Chalupovou – literární beseda a autorským
čtením s regionální autorkou (Přerov).
Lenka Chalupová povídala o svém
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Činnost Městské knihovny Kojetín
životě pracovním i osobním, četla ze
svých vydaných knih a pochlubila se
i právě dokončenou novinkou – románem „Ptačí žena“. Pro širokou veřejnost (1x).
● Styl kavárna Evy Mikulkové – setkání s vizážistkou a stylistkou na téma
expres make-up pro širokou veřejnost
(1x).
● Expedice Altiplano – Monika a Jirka
Vackovi – cestovatelská beseda s promítáním přes devět zemí Jižní Ameriky
pro širokou veřejnost (1x).
Besedy vlastní
● Velikonoce a vítání jara – literární
beseda pro seniory, pozvání k nahlédnutí pod pomyslnou pokličku tradic,
zvyků a obyčejů známých, opomíjených, či již dávno zapomenutých, odehrávající v jednom z nejhezčích ročních období – na jaře pro klienty Centra sociálních služeb a Domu sv. Josefa
(2x).
● Nezoufejte, jsou ještě horší děti
než ty vaše – literární beseda pro seniory o rodičovství a dětech pro klienty
Centra sociálních služeb a Domu sv.
Josefa (2x).
Výstavky
● Jaro je tu – velikonoční výstavka
prací klientů Domu sv. Josefa pro širokou veřejnost (1x).
● Originální šperky Alice Stonové
– výstavka originálních šperků členky
kojetínské tvůrčí skupiny Signál 64 pro
širokou veřejnost (1x).
● Zimní snění – výstavka výrobků
s adventní a vánoční tématikou uživatelů Domu sv. Josefa – pro širokou
veřejnost (1x).
● Hedvábné šátky Jitky Kláskové
– výstavka ručně malovaných hedvábných šátků pro širokou veřejnost (1x).
Ostatní akce
● Velký knižní bazar – výprodej starších a opotřebovaných knihovna pro
širokou veřejnost (1x).
Akce celostátního významu (děti,
mládež i dospělí):
● Březen – měsíc čtenářů 8. ročník
celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlašuje SKIP.
Hledáme nejlepší čtenářskou babičku
– vyhlášení soutěže o čtenáře roku
– tentokrát jsme hledali nejlepší čtenářskou babičku, základním kritériem
byl počet výpůjček čtenáře/uživatele
za uplynulý rok.
● Vyhlášení nejlepších dětských
čtenářů
● Noc s Andersenem – celostátní
akce vyhlašovaná SKIPEM na pod-

poru dětského čtenářství tentokrát
s výtvarníkem Jaroslavem Němečkem
a jeho hrdiny z časopisu Čtyřlístek. Zábavný program pro děti, sdílené čtení a
přespání v knihovně za účasti starosty
města Kojetína Jiřího Šírka.
● Týden čtení – Knížka pro prvňáčka
– celostátní akce v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“. Čtení a předání knih M. Šinkovského: „Lapálie
v Lampálii“. Knihy byly získány v rámci
projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“.
● Kabelkový veletrh – sběrné místo
v knihovně.
● Kam až dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 3 – cyklická
akce v rámci „Evropského týdne mobility“, výlet na kolech za historií a poznáním města, ve kterém žijeme.

● Týden knihoven 2. – 8. října 2017
21. ročník celostátní akce vyhlašuje
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Primárně
a mediálně byl věnován práci knihoven
s předškolními dětmi a jejich rodinami.
V dětském oddělení byly připraveny
hry, soutěže, luštění a tvoření, vyhlášení výsledků soutěže „Prázdniny
v knihovně“ a předání cen (porota
z řad dětských čtenářů). V dospělém
oddělení byla pro nové zájemce připravena bezplatná registrace do konce
roku 2017! Čtenářská amnestie (platí
pro obě oddělení) a exkurze žáků 9.
tříd a gymnázia do dospělého oddělení.
● Čtení, luštění a kreslení s Bartem
Simpsonem – soutěž vydavatelství
Crew v rámci Dne pro dětskou knihu.

strana 45

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2017

Činnost Městské knihovny MěKS Kojetín
Tabulka výpůjční činnosti v roce 2017
Obec

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Kovalovice

739

826

786

Křenovice

1282

1281

Lobodice

3113

Měrovice

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Periodika

Celkem

13

472

0

30

0

515

1165

5

446

7

37

24

519

2949

2842

49

1392

31

142

842

2456

8184

5742

4804

57

2508

9

73

743

3390

Oplocany

588

432

528

6

292

6

0

17

321

Polkovice

2466

2371

2545

111

1739

81

236

825

2992

Stříbrnice

2611

2312

1986

113

968

32

119

403

1635

Troubky

9447

7901

7374

307

5732

139

779

142

7099

Uhřičice

2187

1755

2844

1

1671

1

17

48

1738

Knihovny celkem

30617

25569

24874

662

15220

306

1433

3044

20665

KOJETÍN

39084

39379

39625

2890

23161

4087

1623

4092

35853

STŘEDISKO

69701

64948

64499

3552

38381

4393

3056

7136

56518

TABULKA ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ v roce 2017
2015
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2016
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2017
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

17

2

155

18

0

150

18

0

101

Křenovice

41

16

205

42

17

377

39

17

173

Lobodice

40

5

549

41

6

478

43

8

446

Měrovice

33

8

683

31

6

536

28

6

487

Oplocany

15

2

135

10

1

146

8

2

112

Polkovice

38

12

440

41

14

486

39

14

441

Stříbrnice

21

3

304

23

3

293

22

5

267

Troubky

261

76

1519

258

71

1459

249

71

1345

Uhřičice

28

4

233

31

8

412

13

2

170

Kn. celkem

494

128

4223

495

126

4337

459

125

3542

KOJETÍN

813

291

11395

858

369

11903

872

356

11371

1307

419

15618

1353

495

16240

1331

481

14913

STŘEDISKO

strana 46

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2017

10. Vydavatelská a publikační činnost v roce 2017
Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v roce 2017 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

Ptačí zpěvy
v lidovém podání na Hané

Autor: Petr Jirák
Autor: Ludmila Mátlová-Uhrová
Vydavatel: Městské kulturní středisko
Kojetín
Editor: Milan Zahradník
Ilustrace: Jiřina Stavinohová
Přepis zvukových nahrávek respondentů do notového záznamu: PhDr.
Marta Toncrová
Přepis notových záznamů do digitální
podoby: Ing. Jakub Raška
Předmluva: Ing. Anna Antlová
Odborné poznámky: Ing. Jiří Šírek
Korektura: Milan Zahradník, Hana
Svačinová a Jakub Šírek

a Mikroregionu Střední Haná.
Každý měsíc (11x) se scházela redakční rada pro vydávání KZ, která
v roce 2017 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-

Sazba a grafická úprava: Hana Svačinová
Tisk: Tiskárna Brázda Břeclav
Počet stran: 71
První vydání
Rok vydání: srpen 2017
Náklad: 200 ks
Cena: 150 Kč
ISBN 978-80-906116-2-7
V rámci Kojetínských hodů 2017 vydalo MěKS Kojetín publikaci s názvem
Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané.
Jedná se o dosud nevydané dílo kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové, která vykonala ve svém životě mnohé pro záchranu lidových zvyků,
které dokumentovala v době, kdy kvapem mizely.
Ludmila Mátlová byla skromná žena
ze starého selského kojetínského rodu
Uhrů. Chovala lásku ke své rodině, hanácké krajině, půdě a především tradičnímu životu svých předků. Po studiu
na Masarykově univerzitě v Brně se
věnovala pedagogické činnosti. Když
byla přeložena do Olomouce začala se
věnovat sběru lidových tanců a jiných
etnografických materiálů. V této činnosti ji výrazně podporoval její manžel,
lingvista Antonín Mátl. Ještě za svého
života vydala Ludmila Mátlová-Uhrová
několik publikací. Mezi nejvýznamněj-

ho na rok 2017.
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.

ší patří Hanácké tance z Tovačovska,
podle kterých tančí folklórní soubory
z celé Hané dodnes a čtyřdílný cyklus
Lidové tance a taneční hry z Hané. Ke
sklonku svého života se věnovala Mátlová sběru říkadel a melodií suplující
ptačí zpěvy a zvuky v lidovém podání.
Jedná se o sbírku především hlasů ptáků, které si lidé v minulosti upravovali
a přikládali k nim texty, kdy například
skřivan volal na oráče: „Já sem se
díval, díval, jak sedlák oral, oral a na
koníčky volal...“ Sběry materiálu prováděla Mátlová-Uhrová především
v Kojetíně, Uhřičicích, Polkovicích
a v Lesnici u Zábřehu. Publikace již
byla takřka připravena k samotnému
vydání, ale politická situace v tehdejším období tomuto dílku nepřála,
mimo jiné i proto, že se v ní vyskytuje
mnoho religiózních prvků. Jak sama
autorka uvádí: „Tato knížečka nechce
být popisným ani speciálně dokladovým materiálem pro poznávání a rozeznávání jednotlivých druhů ptáků.
Má zachytit nedávnou dobu, kdy děti
i dospělí lidé, zvláště ti, kteří pracovali na poli, byli v úzkém styku s přírodou a jejím děním. Ptáků na Hané
bylo mnoho a tvořili součást života dětí
i dospělých.“ Na jaře roku 2016 nám
podklady pro tuto publikaci poskytla
dcera autorky Anna Antlová z Bruntálu.
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Vydavatelská a publikační činnost v roce 2017
Tímto počinem bychom chtěli vzdát
hold ženě, která celý svůj život zasvětila sběru a znovuoživení hanáckého
folklóru. Ženě, jež nikdy nezanevřela

na svůj rodný Kojetín i přes veškeré
ústrky, které se děly v minulém režimu
nejen jí, ale i celé její rodině. Doufáme, že tato publikace se stane jak pe-

dagogickou pomůckou, tak i sondou
do nedávné minulosti našich předků
a poslouží nejen zájemcům o folklór,
ale i široké veřejnosti.

11. 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:

Stránky aktualizuje pracovnice MěKS
pravidelně každý den dle potřeby.
MěKS Kojetín, všechna jeho střediska

(Městská knihovna, Městské muzeum, VIC Kojetín) i zájmové soubory se
samostatně prezentují na facebooku.

www.mekskojetin.cz
Internetové stránky MěKS jsou velmi
přehledné s hezkou image. Návštěvníci zde najdou obsáhlé informace
o veškeré kulturní činnosti MěKS Kojetín.
Webové stránky jsou rozděleny do
deseti sekcí - Městské kulturní středisko, Vzdělávací a informarční centrum,
Městská knihovna, Městské muzeum,
Letní kino, Kojetínský zpravodaj, Zájmové soubory, Kojetínské hody, Hudební léto a Divadelní Kojetín, Kojetínské hody, které mají další podsekce.

Návštěvnost internetových stránek MěKS Kojetín
Počítadlo z: https://analytics.google.com
Rok 2014
Měsíc

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2015
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2016
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2017
Počet
zhlédnutí
za rok

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zhlédnutí
za rok

Leden

1835

314

4879

852

137

5299

2.266

328

11.823

2.429

327

12.814

Únor

1614

271

3578

1849

369

12618

2.332

346

13.834

2.289

334

11.894

Březen

2080

293

4897

2598

313

15875

3.024

319

17.722

3.200

337

17.137

Duben

1197

299

2567

1756

277

10251

1.900

265

9.477

1.965

316

10.442

Květen

1338

267

2910

1930

298

9296

1.818

280

9.193

2.103

265

10.614

Červen

1234

236

2534

2214

289

10700

2.040

353

11.256

1.875

303

9.713

Červenec

1398

234

3561

2252

375

10302

2.356

360

11.285

2.280

329

11.614

Srpen

3702

508

7125

2508

278

12515

3.524

292

18.370

3.909

320

21.325

Září

1498

456

3483

1887

301

10439

2.277

341

12.498

1.774

358

10.460

Říjen

1567

208

3482

2144

401

11062

2.170

401

11.613

1.746

350

9.529

Listopad

1408

278

2675

2759

328

13358

2.351

327

11.489

2.607

332

13.914

Prosinec

1303

316

2386

1954

253

8080

1.688

255

8.684

1.578

261

8.538

Celkem

20174

3680

44077

24703

3619

129831

27.746

3.867

147.244

27.755

3.832

147.994

Průměr
/den

57,64

11,16

67,67

9,91

76,23

10,62

76,25

10,53
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Prezentace a propagace MěKS Kojetín
Propagační činnost:
● 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-

Samolepka města Kojetín Propiska - Město Kojetín
(kulatá 40 mm) na pohledy

Korbel města Kojetín

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...

Placka - Město Kojetín

Hanácké panenky

12. Další vzdělávání pracovníků v roce 2017
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.

13. Opravy, revize, pořízení v roce 2017
Opravy v budovách MěKS, hrazených z MěKS Kojetín:
- nátěr venkovních laveček Sokolovna,
- výměna vadných bojlerů a splachovačů na wc,
- výměna ventilů u radiátorů,
- oprava klik a dveří VIC, Sokolovna, KD Kovalovice,
- výměna dveří - 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.
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14. Celkový přehled akcí a návštěvnosti v roce 2017
Akce

Rok 2013
Počet
akcí

Pořady pro dospělé

Rok 2014

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2015

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2016

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2017

Návštěvnost

Návštěvnost

Počet
akcí

14

1430

10

1840

9

1700

15

2.250

10

2.000

Akce pro školy a děti

5

1500

9

2700

10

2800

7

2.100

5

1.500

Plesy, zábavy, veselice

3

850

4

800

4

1000

4

1.500

3

1.000

Akce na náměstí

3

3000

2

3000

2

5000

2

6.000

2

6.000

Letní kino

-

-

-

-

7

200

8

700

16

1.200

1/12

2100

1/15

2150

1/15

2200

1/17

2.500

1/15

2.500

2/6

430

3/9

600

3/6

1000

2/7

950

2/5

550

Evropský týden mobility

1/12

770

1/13

450

1/11

500

1/9

500

1/7

500

Kojetínské hody

1/30

8000

1/41

10000

1/38

10000

1/42

10.000

1/95

14.830

1/5

1500

1/5

2000

1/5

2000

1/5

2.000

1/5

2.000

Festivaly, přehlídky

3

1400

4

1500

4

1500

2

1.000

4

1.500

Klubové večery

-

-

7

500

2

100

0

0

0

0

Výstavy

7

2580

7

1340

7

1800

6

3.314

7

3.781

Expozice muzea

1

500

1

340

1

1000

1

747

1

841

5/160

4250

5/152

4000

5/160

3800

6/212

3.500

6/270

3.300

14/315

7875

15/397

8420

10/328

9000

9/270

7.380

6/282

8.595

Koncerty - Cantas

11

1100

7

1200

2

600

3

600

1

300

Představení Hanácké scény

21

2300

9

1000

3

300

12

1.200

9

900

Představení Mimoni

-

-

-

-

-

-

4

550

2

300

Zájezdy

2

80

0

0

0

0

0

0

0

0

Akce Městské knihovny

98

1915

98

1680

128

2400

144

2.437

139

2.607

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

11602

-

15430

-

15600

-

16.240

14.913

Návštěvníci VIC

-

4305

-

8780

-

9300

-

9.638

10.045

708

57487

790

67730

742

71800

770

75.106

79.162

Divadelní Kojetín
Divadelní předplatné

Kojetínské hudební léto

Zájmové soubory
Kurzy

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.

- Husova ulice 64 - dva sklady
(DDM Kojetín - celý rok 2017)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(IQ Opice, Dušan Drbal - celý rok 2017)
- Zkušebna v KD Kovalovice
(Václav Peterka - od 1. října 2017)

Prostředky získávala organizace také
z maloobchodního prodeje (VIC), za
kopírování písemných materiálů, za
inzertní a reklamní služby.

Krátkodobě uzavřené pronájmy:
Pravidelné - sál VIC:
Radka Michálková (2x týdně)
Gabriela Matoušková (1x týdně)
DDM Kojetín (1x týdně)

Dlouhodobě uzavřené pronájmy:
- Husova ulice 64 - nádvoří (Automoto
klub Kojetín - celý rok 2017)

Pravidelné - klubovna
1. patro Sokolovny:

Alena Flegelová (1x týdně)
Vladimíra Šrámková (1x týdně)
Sklep, podium dvě šatny Sokolovny:
ZUŠ Kojetín (květen - prosinec 2017)
Nepravidelné pronájmy:
KD Sokolovna - 5 (prodejní akce)
KD Sokolovna - 35 (soukromé akce)
KD Sokolovna - 7 (plesy)
VIC Kojetín - 44 (soukromé akce)
VIC Kojetín - 8 (prodejní akce)
VIC Kojetín - 10 (školení, zastupitelstvo)
KD Kovalovice - 22 (soukromé akce)
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Za období:
4. Q 2017
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
180,00
180 111,28
190,00
107 947,00
198,00 195 487,00
35,00
33 028,00
603,00
516 573,28
502 Spotřeba energie
596,00
596 427,00
160,00
157 623,00
157,00
154 818,00
913,00
908 868,00
504 Prodané zboží
40,00
37 983,45
40,00
37 983,45
511 Opravy a udržování
128,00
128 226,00
0,00
25,00
20 642,00
153,00
148 868,00
512 Cestovné
3,00
2 292,00
0,00
288,00
3,00
2 580,00
513 Náklady na reprezentaci
66,00
66 448,00
66,00
66 448,00
518 Ostatní služby
639,00
639 202,72
345,00
221 072,91
20,00
16 516,00
1 004,00
876 791,63
518 Fondy- dotace+úroky
0,00
55,00
55 000,00
0,00
55,00
55 000,00
521 Mzdové náklady
2 637,00
2 636 882,00
145,00
102 512,00
130,00 130 100,00
110,00
107 337,00
3 022,00
2 976 831,00
524 Zák.soc.pojištění
851,00
851 393,00
45,00
44 234,00
40,00
37 155,00
936,00
932 782,00
525 Ostatní soc. pojištění
7,00
7 095,00
1,00
255,00
8,00
7 350,00
527 Zák.soc.náklady
52,00
52 426,00
4,00
2 566,00
56,00
54 992,00
528 Ost.soc.náklady
41,00
40 900,00
3,00
2 400,00
44,00
43 300,00
531 Silniční daň
2,00
2 160,00
2,00
2 160,00
542 Pokuty a penále
1,00
215,00
0,00
1,00
215,00
549 Jiné ost. náklady
41,00
41 018,00
3,00
2 064,00
44,00
43 082,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku
30,00
29 440,00
30,00
29 440,00
556 Tvorba a zúčt.oprav.položek
1,00
181,00
1,00
181,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
558 Pořízení DDHM
124,00
124 583,00
0,00
2,00
126,00
124 583,00
569 Ostatní finanční náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
NÁKLADY CELKEM
5 399,00
5 399 000,00
895,00
644 154,91
383,00 375 330,00
430,00
409 543,45
7 107,00
6 828 028,36
602 Tržby z prod. služeb
734,00
528 229,00
190,00 182 330,00
924,00
710 559,00
603 Výnosy z pronájmů
435,00
429 849,00
435,00
429 849,00
604 Výnosy z prodaného zboží
50,00
49 988,00
50,00
49 988,00
644 Výnosy z prodaného materiálu
0,00
0,00
648 Zúčtování fondů
15,00
15 000,00
15,00
15 000,00
649 Jiné ostatní výnosy
20,00
16 034,00
20,00
16 034,00
662 Úroky výnosové
1,00
358,12
0,00
1,00
358,12
669 Ostatní finanční výnosy
0,00
0,00
672 Dotace z OK a MK
70,00
70 000,00
0,00
70,00
70 000,00
672 příspěvky od obcí -střediska
193,00 193 000,00
193,00
193 000,00
672 Příspěvky a dotace na provoz
5 369,00
5 369 560,00
0,00
5 369,00
5 369 560,00
672 Dotace na účetní odpisy
30,00
29 440,00
30,00
29 440,00
VÝNOSY CELKEM
5 399,00
5 399 000,00
840,00
629 621,12
383,00 375 330,00
485,00
479 837,00
7 107,00
6 883 788,12
ZISK(+), ZTRÁTA(-)
0,00
0,00
-55,00
-14 533,79
0,00
0,00
55,00
70 293,55
0,00
55 759,76
591 Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
0,00
0,00
-55,00
-14 533,79
0,00
0,00
55,00
70 293,55
0,00
55 759,76
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
18 341,14
54 992,00
44 300,00
29 033,14
24 993,09
POHLEDÁVKY
3 805,00
1 424,00
2017, byla odvedena v
413 Fond rezervní
31 632,31
25 298,30
56 930,61
56 930,61
ZÁVAZKY
27 502,00
lednu 2018.
414 Fond rezervní - sponz.dary
39 000,00
23 000,00
15 000,00
47 000,00
47 000,00
NÁVRH
% z VH
Kč:
31.01.2018 Příděl do RF:
416 Investiční fond
169 358,00
29 440,00
198 798,00 198 798,00
100%
55 759,76
Fondy celkem
314 866,08
132 730,30
59 300,00
388 296,38 384 256,33 Podpis:
Příděl do FO:

Název příspěvkové organizace:
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Výroční zprávu MěKS Kojetín za rok 2017
zpracovala Hana Svačinová, ředitelka p. o.
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