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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Příspěvková organizace
Městské kulturní
středisko Kojetín
Hlavní účel: Zajišťování kulturních
a duchovních hodnot, podpora zájmových uměleckých aktivit a společenského života občanů.
Tato činnost je zajišťována v těchto
budovách:
● Sokolovna, náměstí Republiky 1033
(do konce března 2018, od dubna
2018 rekonstrukce),
● Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo náměstí 8,
● Depozitář muzea, Husova ulice 64,
● Kulturní dům v Kovalovicích.
MěKS Kojetín své hlavní i vedlejší
činnosti dle zřizovací listiny vyvíjí
na těchto pracovištích a v těchto
hlavních oblastech:
● Kulturní středisko (kulturní, společenské, tradiční, sportovní i výchovné
akce, kurzy),
● Vzdělávací a informační centrum
(informační centrum, expozice muzea,
výstavy v galerii, pronájmy, výlep plakátů, propagace),
● Městská knihovna (dvě oddělení,
středisko),
● Městské muzeum (výstavy, expozice, besedy, správa sbírek, depozitář,
expozice),
● Letní kino (letní provoz na nádvoří
VIC),
● Zřizování souborů zájmové umělecké činnosti - národopis, tanec, divadlo, zpěv a umění,
● Publikační a vydavatelská činnost - Kojetínský zpravodaj (činnost
publikační a vydavatelská),
● Propagační a reklamní činnost
(webové stránky, propagační předměty).
I. Kulturní středisko:
Organizování, pořádání:
● koncertů, divadelních představení,
komorních pořadů,
● 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
a filmové), Vánoce v Kojetíně,
● pořádání akcí tradičních - Hanácké bál, Country bál, Vodění medvěda
a pochovávání basy, Stavění a kácení mája, Pohádkový rybník, Evrop-

ský týden mobility, Brány do staréch
časů na Hané, Pěvecké setkání
„S písničkou se mládne“, Rozsvícení
vánočního stromu...,
● klubová činnost a hudební festivaly,
● kurzů pohybových a tanečních,
● propagační činnost,
● publikační činnost,
● vedení organizace, ekonomický úsek...
II. Vzdělávací a informační
centrum:
● Turistické informační centrum s týdenní otevírací dobou po - pá od 9 do
17 hodin, v letních měsících čeven
– srpen včetně sobot a nedělí,
● turismus a cestovní ruch,
● kopírování, tisk,
● galerie VIC a expozice muzea - vystavy,
● výlep plakátů,
● pronájmy nebytových prostor,
● propagační činnost...
III. Městská knihovna:
● knihovnické a informační služby,
● výpůjční činnost ve dvou odděleních
(dětském a dospělém) s internetem
pro veřejnost,
● regionální funkce pro devět místních
knihoven (Kovalovice, Polkovice, Uhřičice, Měrovice, Troubky, Stříbrnice,
Oplocany, Lobodice a Křenovice),
● akvizice a zpracování knižního fondu,
● kulturně vzdělávací činnost - informační lekce, přednášky, besedy
a akce pro děti a dospělé...
IV. Městské muzeum
Kojetínska:
● správa, údržba, inventarizace a digitalizace sbírkových fondů depozitáře,
● výstavnictví, expozice muzea,
● badatelství, konzervování a restaurování muzejních sbírek,
● osvětová činnost,
● publikační činnost...
V. Letní kino:
● Kojetínské filmové léto (filmové produkce pro dospělé i děti).
VI. zřizování souborů
zájmové umělecké činnosti:
● Dětský národopisný soubor „Sluníčko“,
● Národopisný soubor „Kordulka“,
● Národopisný soubor „Hanácká beseda“,
● Country taneční skupina „Lucky
While“,
● Dětská divadelní skupina „Mimoni“,
● Divadelní soubor „Hanácká scéna“,
● Příležitostná divadelní skupina při
MěKS Kojetín hrající jen u vánočního
stromu „Vedle jak ten smrk“,
● Pěvecký soubor „Cantas“,
● Tvůrčí skupina „Signál 64“.

VII. Publikační a vydavatelská
činnost:
● měsíčník Kojetínský zpravodaj (11 čísel),
● přehlídkový časopis Divadelní Koječák (5-6 čísel),
● vydávání pohlednic, publikací, knih
či brožur s přidělením ISBN...
VIII. Propagační a reklamní
činnost:
● propagační předměty - Kojetín, turismus,
● plakáty, letáky, brožury,
● webové stránky, facebook, rajče...

IX. Vedlejší doplňková činnost

● specializovaný maloobchod,
● pronájmy nebytových prostor,
● občerstvení.

Spolupráce:
Při uskutečňování kulturních akcí
v roce 2018 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, hudebníky
a ostatními subjekty ve městě.
Chod MěKS Kojetín zajišťovali v roce
2018 tito pracovníci (10 úvazků):
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Alena Židlíková - programově kulturní pracovník, pokladník (do 31.8.2018),
2. Kateřina Lýsková - informační pracovník (do 31.8.2018), programově kulturní pracovník, pokladník (od
1.9.2018),
3. Kateřina Krčmařová - ekonomka,
4. Jana Nováková - správce Sokolovny, úklid, osvětlovač-zvukař, muzejní
práce,
5. Jitka Lorencová - vedoucí knihovny,
6. Alena Fíková - 0,5 knihovník, 0,5 regionální funkce,
7. Ivana Kusáková - 0,5 knihovník,
0,5 regionální funkce,
8. Milan Zahradník - osoba pověřená
plnou mocí, správce depozitáře, kurátor sbírkových fondů,
9. Jan Šírek - informační pracovník (od
1.9.2018 na dobu určitou po dobu mateřské),
10. Jarmila Látalová - správce VIC, úklid
VIC, knihovny a depozitáře muzea.
V roce 2018 bylo uzavřeno 37 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - víkendové informační práce v letním období, uvadčské práce, lepení plakátů, zvučení
a osvětlení, divadelní lektoři, knihovnice, úklidové a pomocné práce, radekční práce na KZ, moderování, divadelní, hudební a taneční vystoupení...
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
I. Kulturní středisko
● Organizování,
pořádání kulturních
a společenských akcí
● Pořádání významných
kulturních akcí města
● Pořádání akcí tradičních
● Klubová činnost
a hudební festivaly
● Kurzovní činnost
● Propagační činnost
● Publikační činnost
● Vedení organizace

II. Vzdělávací
a informační centrum
● Turistické informační
centrum s internetem
pro veřejnost
● Kopírování, tisk
● Galerie VIC
● Expozice muzea
● Výlep plakátů

III. Městská knihovna

IV. Městské muzeum

● Knihovnické
a informační služby

● Správa, údržba,
inventarizace a digitalizace
sbírkových fondů depozitáře

● Výpůjční činnost
ve dvou odděleních
s internetem pro veřejnost
● Regionální funkce
pro devět místních knihoven
● Akvizice a zpracování
knižního fondu

● Pronájmy
nebytových prostor

● Akviziční činnost
● Expozice muzea
● Výstavnictví
● Badatelství, konzervování
a restaurování sbírek
● Osvětová činnost

● Propagační činnost

● Kulturně vzdělávací
činnost

● Publikační činnost

V. Letní kino
nádvoří VIC

VI. Soubory zájmové
umělecké činnosti

VII. Publikační
a vydavatelská činnost

VIII. Propagační
a reklamní činnost

● Kojetínské
filmové léto
filmové produkce
pro dospělé i děti
v měsících květen–září

● Národopis:
„Sluníčko“, „Kordulka“,
„Hanácká beseda“

● Kojetínský zpravodaj

● Propagační předměty

● Divadelní Koječák

● Plakáty, letáky, brožury

● Publikace, knihy, brožury

● Webové stránky

● ISBN

● Facebook, Rajče

● Tanec: „Lucky While“
● Divadlo:
„Mimoni“, „Hanácká scéna“,
„Vedle jak ten smrk“

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚKS KOJETÍN K 1. 1. 2017

● Zpěv: „Cantas“

● Umění: „Signál 64“
Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, 774 001 405, www.mekskojetin.cz

IX. Vedlejší
doplňková činnost

ŘEDITEL

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(1,0 úvazek)

Specializovaný
maloobchod
● Prodej na VIC

Pronájmy nebytových
prostor

● Sokolovna
● Vzdělávací a informační
centrum
● Husova ulice - sklady
● KD Kovalovice
dle ceníku pronájmů
Půjčovna kostýmů, krojů
a inventáře

Poskytování občerstvení
včetně lihovin

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)
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I. KULTURNÍ STŘEDISKO
1. Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
PLESOVÁ SEZÓNA 2018
● 20. ledna 2018 - Myslivecký ples
(Myslivecké sdružení Kojetín)
● 26. ledna 2018 - Ples Gymnázia
Kojetín (GKJ)
● 4. února 2018 - Dětský karneval
(MěKS Kojetín, Agentura Koráb Brno)
● 10. února 2018 - Vodění medvěda
(MěKS Kojetín, Medvěd - Jan Krčmař)

● 10. února 2018
- Hasičské bál s pochováním basy
(SDH a MěKS Kojetín, duo PC Music)
● 17. února 2018
- Country bál
(MěKS Kojetín, Lucky While, Holokrci
z Prahy)
● 24. února 2018 - Dračí ples
(Kanoistika Kojetín)

● 3. března 2018 - Hanácké bál
(MěKS Kojetín, Hanácká beseda, Hanačka Břest, Dubina)
● 3. března 2018 - Dětský karneval
(Sokol Kovalovice, KD Kovalovice)
● 3. března 2018 - Sportovní večírek
(Sokol Kovalovice, KD Kovalovice)
● 10. března 2018 - Ples Rudých
koňů (Rudy koně Kojetín)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE V ROCE 2018

● 23. května 2018
Divadelní představení: Smotaná
hadice Křenovice - Královny
(KD Kovalovice)
● květen - září 2018
Kojetínské kulturní léto 2018
(hudební i filmové)
● 24. května 2018
Hudební léto (1): ZUŠ Open Kojetín
25. května - 22. července 2018
Výstava: Fauna a flóra na kartách
● 1. června 2018
Filmové léto pro děti (1):
Kráska a zvíře
● 3. června 2018
Pohádkový rybník (MěKS a DDM)
● 6. června 2018
Mimoni: Skópá Barka (pro CSS, VIC)
● 13. června 2018
Hudební léto (2): ZUŠ Kojetín,
Two Three Four Chropyně
16. června 2018
Sluníčko na Tovačovském fěrtóšku
● 17. června 2018
Koncert pěveckého souboru
Cantas: Jde slunce k nám
● 6. června 2018
Filmové léto (2): Bajkeři
● 20. června 2018
Filmové léto (3): Všechno nebo nic
● 22. června 2018
Filmové léto (4): Hastrman
● 27. června 2018
Hudební léto (3): Primáš
● 29. června 2018
Filmové léto pro děti (5): Čertoviny

● 2. - 14. července 2018
Letní tábor v Rajnochovicích (ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Kojetín)
● 4. července 2018
Filmové léto (6): Vrtěti ženou
● 11. července 2018
Hudební léto (4): Ondra a Kačka
● 13. července 2018
Filmové léto pro děti (7):
Já, padouch 3
● 18. července 2018
Filmové léto (8): Po strništi bos
● 20. července 2018
Filmové léto (9):
Tři billboardy kousek za Ebbingem
● 25. července 2018
Hudební léto (5):
Hudba pro pamětníky - Diskant
● 27. července 2018
Filmové léto pro děti (10):
Sněhová královna
● 1. srpna 2018
Filmové léto (11):
Dvě nevěsty a jedna svatba
● 8. srpna 2018
Hudební léto (6): Cantas a Countrio
● 17. - 19. srpen 2018
Kojetínské hody 2018
(Crossband, Vypsaná fixa, Poletíme?)
● 15. srpna 2018
Filmové léto pro děti (12): Ferdinand
● 17. srpna - 26. října 2018
Výstava: Když ještě technika byla
v plenkách
● 22. srpna 2018
Filmové léto (13): Ztratili jsme Stalina

● 17. ledna 2018
Divadelní předplatné: Divadelní
spolek Kroměříž - Utíkej Nituško
● 2. února - 18. března 2018
Výstava: František Riegl:
Sto let vzniku Československa
● 28. února 2018
Divadelní předplatné: Divadlo Hvozdná - Miláčku, už mě nes.r a napiš
komedii!
● 2. března 2018
Premiéra Hanácké scény:
Láska mezi nebem a zemí
● 6. března 2018
Premiéra Mimoni:
Skópá Barka
● 14. - 18. března 2018
26. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2018
● 20. března - 13. dubna 2018
Sokolovna před rekonstrukcí
- stěhování
● 28. března - 6. května 2018
Výstava GKJ: Ukrajina
● 14. - 15. dubna 2018
Mimoni na PODĚSu v Olomouci
● 27. dubna 2018
Divadelní představení: Smotaná
hadice Křenovice - Královny (VIC)
● 16. května 2018
Mimoni: Skópá Barka v Bezměrově
● 19. května 2018
Sluníčko v Bezměrově
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Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
● 24. srpna 2018
Hudební léto (7):
Arrhythmia a Hanz´s Fuckers
● 29. srpna 2018
Filmové léto (14): Tátova volha
● 31. srpna 2018
Filmové léto pro děti (15):
Cesta za králem Trollů
● 3. - 27. září 2018
Evropský týden mobility 2018
● 5. září 2017
Filmové léto (16): film pro OU Křenovice
● 21. září 2018
ETM: Kam dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 4 (knihovna)
● 22. září 2018
ETM: Se starostou Kojetína na kolech
● 22. září 2018
Dobré duše vol. 3 (dobročinná hudební akce na podporu léčby Toníčka)

● 5. a 6. října 2018
Brána do staréch časů
● 14. října 2018
Mimoni: Skópá Barka v Holešově
● 25. října 2018
100 let republiky: Kojetínem napříč
dějinami (MěKS a DDM)
● 26. října 2018
Výročí sta let od vzniku
Československa
● 1. listopadu 2018
Prodloužená tanečních
● 2. listopadu - 23. listopadu 2018
Výstava: 110 let fotbalu v Kojetíně
● 25. listopadu 2018
Mimoni: Skópá Barka ve Václavově
● 30. listopadu 2018 - 25. ledna 2019
Výstava: Betlémy
● 30. listopadu 2018
Adventní jarmark
(Masarykovo náměstí)

● 30. listopadu 2018
Rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí
● 30. listopadu - 31. prosince 2018
Vánoce v Kojetíně (stánek na náměstí)
● 5. prosince 2018
Návštěvy domácností:
Mikuláš, anděl a čerti
● 7. prosince 2018
Závěrečná kolona tanečních
(KD Chropyně)
● 19. prosince 2018
Vánoční koncert
pěveckého souboru Cantas
„…za tou cestou ku Betlému“ (VIC)
● 24. prosince 2018
Štědrovečerní vyhrávání z balkonu
VIC Kojetín:
Dechový kvintet ZUŠ Kojetín
● 26. prosince 2018
Štěpánská taškařice (nádvoří VIC)
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2. Vícedenní akce, projekty a akce tradiční
26. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2018
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 šestý ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní
Kojetín 2018 byl řádně organizátorem - Městským kulturním střediskem
Kojetín - vyhlášen v měsíci listopadu
2017, 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
(v roce 2018 byla přehlídka zrušena),
Valašské křoví Slavičín, Ostravské
buchary a Divadelní Vsetín), které
jsou pořadateli postupových divadelních přehlídek s nominací nebo doporučením na 27. celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 7. Divadelní Piknik Volyně
2018, která se konala ve dnech 29.
června – 7. července 2018.
Divadelní Kojetín, jeho 26. ročník,
proběhl ve dnech 14. až 18. března

2018 v sále místní Sokolovny. Program nabídl patnáct představení,
včetně čtyř, které byly zařazeny do
programu mimo soutěž.
Jedenáct představení (s jednou
změnou – místo přihlášeného Vyškova, který se pro nemoc nemohl
zúčastnit, byly do soutěže zařazeny
Valtice) už bylo soutěžních a hodnotil je lektorský sbor, který vybral inscenace, které nominoval i doporučil
programové radě Celostátní přehlídky hudebního a činoherního divadla
7. Divadelní Piknik Volyně 2018.
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. Z této přehlídky jsou soubory nominovány a doporučeny na Jiráskův Hronov 2018.
Programová rada Divadelního Pikniku zařadila do programu přehlídky
nominovanou inscenaci z Kojetína
– monodrama César a Drana Divadla
Brod Uherský Brod a doporučenou
inscenaci – drama Maryša Divadla
6. května Holešov. Bohužel ani jeden
soubor na Hronov nedosáhl.

Podmínky pro splnění postupvé 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 jedenácti soutěžních

souborů 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 Vladimír
„Altán“ Mátl (herec a režisér Divadla
Zmatkaři Dobronín).
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 opět velmi
rozmanitý a různorodý – nabízel komediální žánr (Láska mezi nebem
a zemí), ale i tragikomický (Srnky),
klasické drama (Maryša) a monodrama (César a Drana), dva tituly ope-

retní (Na tý louce zelený a Nituška),
divadelní přepis blogu (Kafe a čurpauza) a čtyři tituly autorské (Detektor lži, Kapky medu, Poslední hodina
a Nahé Slovácko).
Každoročně je kojetínská přehlíd-

ka doplněna o nesoutěžní pořady
– dopolední Tři pohádky s písničkou a Ženská epopej pro školy, na
závěr festivalu pohádku pro obveselení Skópá Barka kojetínských
Mimoňů.
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Velmi krásné shrnutí Divadelního
Kojetína 2018 napsala Petra Richter Kohutová ve svém příspěvku do
Amatérské scény:
Dvacátý šestý ročník Divadelního Kojetína se odehrál ve dnech
14. – 18. března 2018 v prostorách
Městského kulturního domu Kojetín.
Přihlášeno bylo třináct inscenací,
z toho jedenáct do soutěžní části.
O dopolední nesoutěžní program se
letos postarali Pražáci (Tři pohádky
s písničkou uvedlo Divadlo Pohádka, Ženskou epopej ArtWay Theatre). V úvodu a v závěru se prezentoval skvělý kojetínský dětský soubor
Mimoni (jejich Lakomou Barku nelze
pominout), probíhalo vítání souborů
a již tradiční vtipné, s harmonikou
zpívané úvody představení, to vše

Hanácká scéna Kojetín
Láska mezi nebem a zemí
V posledních letech oblíbenou romantickou komedii Pam Valentine
Láska mezi nebem a zemí uvedla
jako zahajovací přehlídkové představení Hanácká scéna Kojetín;
komedii o tom, že žít se má tady
a teď a že je důležité mít pro co žít,
i když jste náhodou po smrti. Představení nabídlo několik zajímavých
hereckých výkonů (ocenění nakonec
získaly dvě debutantky); fungova-

Dramkrou Opava
Detektor lži

Od roku 2014 funguje soubor Dramkrou, tvořený studenty opavské Slezské univerzity, jenž se orientuje na
interpretaci současných dramatických
textů převážně z vlastních zdrojů.
Z osmi inscenací pro čtyři napsal předlohu, šest režíroval a ve čtyřech hrál
Jakub Plaskura, u Detektoru lži plnil
všechny tyto funkce; nutno dodat, že
jeho největší devizou je asi schopnost

v režii a pod taktovkou dobrých duší
přehlídky Hany Svačinové a Milana Zahradníka. Vycházel zpravodaj
Divadelní Koječák (již poosmé!),
o jehož obsah se starali především
Hana Hásová a Jakub Šírek, a součástí místního koloritu je divácké
hlasování o nejlepší přehlídkový titul
(tomu nejlepšímu – letos těm nejlepším – patřila Cena Divadelního
Koječáka). V porotě zasedli Vladimír
Fekar (předseda), Petra Richter Kohutová a Vladimír Altán Mátl; rozpravy probíhaly po každém představení
a byly ve všech případech bez výjimky soustředěné a příjemné.
V repertoárové skladbě se objevily
věci nevídané – kromě často uváděné situační komedie (kojetínská
Láska mezi nebem a zemí), českého klasického dramatu (holešovská
Maryša) a oblíbeného monodramatu (uherskobrodský César a Drana)

se objevil nelehký titul tragikomický
(tovačovské Srnky), hned dva tituly
hudební (!), konkrétně operetní (václavovská verze Na tý louce zelený
a kroměřížská Nituška – a to ještě
chyběl přerovský Dostavník, který
s autorským muzikálovým Infernem
dal letos přednost účasti na Ostravských Bucharech), velmi povedený
jevištní přepis blogu (brněnské Kafe
a čurpauza) a hned čtyři (!) tituly
autorské, psané pro konkrétní soubor a konkrétní herce (Detektor lži
opavského Jakuba Plaskury, Kapky
medu velkobystřického Martina Kurka, valtická Poslední hodina Petry
Manišové a Nahé Slovácko Ivana
Helmicha a Divadla Blic). Jakýmsi
průběžným tématem se staly lži ve
všech možných podobách – a nejen díky Maryše, Brňákům a Draně
se nad přehlídkou vznášela vůně
kávy…

lo však pouze v konverzační rovině
a k rozkrytí situačního potenciálu
došlo málokdy. Rovněž další složky byly diskutabilní; rozpaky např.
vzbuzoval výběr hudby, která více
ilustrovala „hororovost“, než že by
pomohla tématu. Většina nedostatků
však měla společného jmenovatele,
a to absenci režiséra; a vzhledem
k tomu, že režisér při zkoušení této komedie fungoval jen polovinu zkušební
doby, je vlastně fakt, že členové Hanácké scény inscenaci dokončili, pozitivní.
dát kolegy dohromady, nadchnout pro
to které téma, přimět je k pokorné službě textu a herecky sjednotit. Uvedená
hra (jejíž název není přesný, možná by
více odpovídal Detektor pravdy) připomíná formálně Kar Jasminy Rezy
či Vinterbergovu Rodinnou slavnost;
pět osob se sejde na pohřbu Jana
Boháče, šéfa čtyř a manžela jedné
z nich, a jak se postupně ukazuje, milence další z postav, podvodníka, snad
defraudanta a zcela jistě násilníka.
V průběhu večera vycházejí najevo
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lži, jichž se postavy dosud dopouštěly
a jež určovaly jejich existenci; rozhodnou se říkat si výjimečně pravdu s tím,
že druhý den navážou na své životy
a vztahy, jako by se nic nestalo – což
samozřejmě ve výsledku není možné…
Inscenace je seskládána z kolektivních

výstupů a individuálních monologů, jež
se téměř pravidelně střídají a jež by
měly odhalovat tajemství té které postavy; bohužel se tak moc neděje – na
začátku víme prakticky vše, v průběhu
inscenace si spíše věci potvrzujeme;
slušelo by více nejednoznačnosti. Ja-

kub Plaskura nicméně vede své herce
k filmovému, téměř civilnímu herectví
a staví je do promyšlených aranžmá.
A přestože předloze by možná svědčilo více překvapování a méně modelovosti, byl Detektor lži doporučen
na Divadelní Piknik Volyně 2018.

DS OB Velká Bystřice
Kapky medu

Sama předloha je postavena na vtipných, slušně pointovaných dialozích,
nicméně trpí nezacíleností ve směřování situací a nepřesností v pojmenování tématu. Když se k tomu přidá
žánrová rozpačitost a nepřesné motivování herců (všech pět účinkujících
odvádělo slušnou práci, ale každý
z nich byl jakoby „z jiné komedie“), vznikl
útvar, jenž vzbudil spíše než diváckou
rozkoš řadu otázek, např. jaký je vztah
mezi lidským a včelím světem, co přináší postavám přecházení mezi nimi,
k čemu je proměny motivují, proč se
s některými uděje to, co se uděje…

Pánská část poroty pak vznesla dotaz
po důvodu rozdílu v délkách jednotlivých sosáků:-D

oknem (často používaným a zdůrazňujícím, že vždycky se někdo dívá)
a funguje s minimem dalších jevištních objektů tu jako světnice, tu jako
náves, tu jako hospoda (kolega Altán
ji vnímal spíše jako stánek s prodejem
alkoholu než místo tradičního vesnického setkávání); ozývá se pořád
dokola tentýž hudební motiv, jehož
význam by měla měnit ta která situace (ne vždy to funguje); všechny
postavy jsou zapamatovatelné (včetně mlčícího pána „zazděného“ do
kabátů), i když identifikační figura se
nevyskytuje (takovou přehlídku „ne-sympaťáků“ aby člověk pohledal),
a herecká souhra funguje báječně.
Holešovští stvořili pro svou Maryšu
studený svět, v němž jsou vztahy vy-

prázdněny, vymanit se z pokryteckého
prostředí nelze a lidský život nelze nepromarnit; v lecčems inscenace připomínala filmy Bohdana Slámy.
A porota se rozhodla ji doporučit do
programu Divadelního Pikniku Volyně
2018.

a přesně odpozorovanou učitelkou
mezi nimi jsme si zopakovali spoustu
informací z literatury, českého jazyka
a dějepisu. Byly jen lehce prokládány
studentskými žertíky a vtípky, náznakem nezbytných milostných motivů
(včetně vyznání lásky studentem vyučující) plus zpěvem popových písní
a capella. Soubor je hodně mladý
a svou cestu teprve hledá – ale má
energii, nadšení a paní učitelku Manišovou (jež byla iniciátorkou, autorkou a režisérkou uvedeného kusu).
DS Máňa obdržel čestné uznání Jana
Amose Komenského za praktickou
ukázku „školy hrou“. A bylo skvělé, že

mladí herci zůstali na zbytek přehlídky,
pilně chodili na představení a účastnili
se rozborových seminářů.

retní bestseller“ Na tý louce zelený.
Dvou a půl hodinové představení, postavené zejména na nadstandardním
zvládnutí hudební a pěvecké stránky,

vzbudilo u větší části publika nadšení.
Hudební složka skutečně byla skvělá,
a to ve všech ohledech; od hudební
úpravy Vítězslava Pláška a aranžmá

DS OB Velká Bystřice je v Kojetíně stálicí, málokterý ročník přehlídky se obešel bez jeho účasti; loňské vynikající
Probuzení jara (a předchozí Miláček
Fando a Liz) bylo milým důkazem, že
soubor pracuje vytrvale a důsledně na
svém sebezdokonalování. Tentokrát
přivezl hořkou komedii Kapky medu
autora Martina Kurka, který kus zároveň režíroval a podílel se zásadně
i na dalších složkách výsledné inscenace (např. na dotvoření hudby).

Divadlo 6. května holešov
Maryša
Zdálo by se, že udělat Maryšu nově
a „úplně jinak“ nelze (na profesionálních jevištích se jen v posledních sedmdesáti letech objevila více než stokrát a ochotnický svět si s profesionály nezadá), lze ji snad reinterpretovat
a ozvláštnit. Myslím, že obé se povedlo holešovskému divadlu 6. května
a režiséru Konrádu Popelovi. Tvůrci
zachovali tradiční ráz předlohy včetně
použitého jazyka, ale obratným proškrtáním ji zredukovali na příjemnou
diváckou stopáž osmdesáti minut,
aniž by se zbavili důležitých informací; černočervený panel čelně na
jevišti je narušen jakýmsi vyřezaným

DS Máňa při SVIŠ Valtice
Poslední hodina
Kuřačky a spasitelky z Vyškova se
kvůli nemoci omluvily; nahradila je
**Poslední hodina DS Máňa při SVIŠ
Valtice** (ozvali se po zrušení hodonínské přehlídky). Nelze hovořit o typické
inscenaci – šlo vlastně o didaktickou
hru, „jak nenásilnou formou donutit
studenty k důkladné a včasné přípravě
na maturitu“. Opravdu včasné – neboť
účinkujícími byli studenti prvního ročníku (respektive tří prvních ročníků!)
na vinařské škole. A opravdu důkladné – protože s čelně sedícími studenty

Divadlo Václav z Václavova
Na tý louce zelený
Václav z Václavova přivezl letos „ope-
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jednotlivých skladeb, přes živý doprovod kapely Kombo strýca Ahmeda až
po živý zpěv (bez portů!) jednotlivých
účinkujících v sólech i ve sborových
partech (cena za hudební složku inscenace). Navíc předloha Járy Beneše
z roku 1935 disponuje všemi typickými znaky žánru – a věrnost žánru je
přesně to, co václavovští pod vedením režiséra Josefa Königa (čestné
uznání za režii) umějí. Jednoduchý děj
prezentují soustředěně, lehký nadhled
obstarávají zejména scénografické
prvky (pobavila plošně pojatá kytice
či puška, rovněž plošné loutky psa,
koní či zlatého bažanta); kostýmy jsou
v duchu prvorepublikových podívaných
(jen současná červená sukně u Ska-

lické a kostýmová proměna myslivce
Miláčka na plese v, řekněme, aspiranta
havířského řemesla byla shledána nepatřičnou cena Petru Minářovi, Janu
Snášelovi a Marii Přidalové za scénografii). Herecky i pěvecky nadprůměrně se prezentovali zejména Tomáš
Šíp jako profesor Bulfínek (cena za
herecký výkon) či Zuzana Bradáčová
jako Hančí (čestné uznání za herecký
výkon) – ale málokdy se vidí taková
oddanost a schopnost držet postavu
v rámci daného typu jako u všech členů václavovského souboru beze zbytku, a to včetně mladých v epizodních
rolích. Škoda jen, že druhá polovina
mírně „padá“ – holt ta první častěji překvapuje a peripetie a intriky milostných

dvojic už nejsou tak nosné. Nicméně
„Venoušku, Venoušku“ a "Já bych chtěl
mít tvé foto“ zpíval celý sál s sebou,
a to nejen generace nejstarší, u níž se
to dalo předpokládat…

Divadelní spolek Kroměříž
Utíkej, Nituško!

nastavět, inscenace disponuje funkční
a přiměřeně honosnou scénou (fórek
s její bleskovou přestavbou na konci
první poloviny patřil k nejpůsobivějším)
a roztomilými „šmíráckými“ kostýmy.
Kroměřížští neváhají investovat do
techniky (porty pro všechny!) a představení vůbec běží jako dobře promazaný
stroj. Škoda jen, že dramatický princip
(stejný herec v několika rolích a varírování tohoto faktu plus hraní si na něco/
na někoho) se vyčerpá relativně rychle
a pak se inscenace změní v krásné, ale
přece jen pouhé obrázky – a zdali se
tak stane vinou předlohy či souboru, je
vlastně jedno. Nicméně Divadelní spo-

lek Kroměříž byl jedním z těch souborů,
které získaly Cenu Divadelního Koječáka (vedle Divadla Václav Václavov
a Divadla Blic Ostrožská Nová Ves).

DS Kroměříž uvedl Feldekův přepis
Mamzelle Nitouche pro čtyři herce
a company, jenž pod názvem Utíkej,
Nituško! dovádí ad absurdum nápad se
záměnami postav, pohrává si s tématem
pokrytectví a akcentuje motiv „dvojí tváře“ nejen v rovině dějové, ale rovněž té
přiznaně divadelní. Kroměřížští se zkrátka pustili do toho, co umějí nejlépe; účinkující jsou nadmíru herecky i pěvecky
disponovaní, umějí se pohybovat po jevišti a nebrat se přespříliš vážně, režisér
Láry Kolář ví, jaké úkoly před své herce

Dobrovolné divadlo tovačovské
Srnky
Inscenace tragikomických Srnek Tomáše Svobody je pro režiséra Dobrovolného divadla tovačovského Zdeňka
Vojtáška splněným snem – a hereckou
školou pro čtveřici žen. Ano, tovačovští
se skutečně rozhodli, zejména z praktických důvodů, změnit pohlaví čtyř
hlavních postav, a tak se z mužských

Divadla BLIC
Ostrožská Nová Ves
Nahé Slovácko
Hlavní devizou inscenace Divadla
BLIC Ostrožská Nová Ves je autorský
text Nahé Slovácko Ivana Helmicha,
výborně pointovaná anekdota, navíc
napsaná konkrétním hercům na tělo.
Vesnický učitel napíše hru pro místní
ochotníky, v níž by se měl objevit herec
v hlavní roli nahý; po bouřlivé debatě
o tom, jestli to unese místní obecenstvo, zdali to má smysl a jaký a kdo
by se k dané roli propůjčil, se ukáže,
že s tím nemá problém místní staros-

lúzrů staly osamělé a ztracené ženy.
Bohužel text je z větší části složen
z proplétajících se monologů, jež vystavět, propojit a ozřejmit jejich význam
bývá problém i pro zkušenější soubory,
navíc byl převeden mechanicky, bez
výraznějších úprav, takže se vzpírá
v detailech (např. v erotických popisech, kterých tam není málo) i ve věcech zásadních (neměli by místo srnek
přijít spíše kolouši?).
ta (jenž v tom vidí i dobrý základ pro
příští volební kampaň). Je škoda, že
hrubozrnné provedení šlo proti duchu předlohy, její hravosti a lehkosti;
kolega Fekar v reflexi pro Divadelní
Koječák (maně mě napadá, že humor
tohoto zpravodaje v mnohém s Helmichem rezonuje – v dobrém) volal
po tom, aby se „malicherný konflikt,
zda nahota na jevišti Blicu může být
či nikoli, řešil se seriózností organizátorů volby Miss plesu ve filmu Hoří,
má panenko“ a aby se do inscenace
„dostalo výrazněji i téma překonávání
předsudků o úsudku ostatních vesničanů“ – přesnější formulaci nenajdu.

Dlužno dodat, že předsunutí skeče na
motivy Zdeňka Podskalského Slovácko v době kamenné inscenaci nic moc
nepřináší.
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Soutěžní část Divadelního Kojetína 2018
Aspol SVČ Lužánky Brno
Kafe a čurpauza

ze improvizace a postupy dramatické
výchovy je podrobili samostatnému
zkoumání a z konfrontace zkušenosti
vlastní s tou zapsanou vytěžili dost dramatičnosti na to, aby vystavěli inscenaci, která má pevné obrysy a strukturovaný tvar, dost upřímnosti, abychom
se dozvěděli spoustu informací o nich
samotných (ne jen o hercích podle Marušky Doležalové), a dost vtipu, aby
to bylo zábavné. Z názvu zmizelo „cigárko“ (málokdo z nich kouří) a bylo
nahrazeno „čurpauzou“ (logicky, když
po kafi, že… už zase…); sedmdesátiminutová produkce vrcholila soudem
s herečkou, jež „zabila“ svou alternantku – a jednovětými zpověďmi účinku-

jících, co pro ně znamená existence
v alternativním souboru Aspol. Jedenáct účinkujících zaplnilo divadelní sál
neobyčejnou energií a v debatě s porotou se pak spíše vyměňovaly historky,
neboť krom pár technických lapsů nebylo co replikovat.

Často uváděné monodrama Isabelle
Doré César a Drana v podání uherskobrodské Lenky Sasínové a v režii Romana Švehlíka bylo uvedeno
v nevděčném dopoledním čase a navíc jako poslední v soutěžní části přehlídky, přesto většinu diváků zasáhlo,
stalo se pomyslným vrcholem Divadelního Kojetína a porotě řádně zamotalo
hlavu. Tvůrci měli šťastný nápad využít
pouze jeviště, na němž se nacházel
nejen prostor inscenace (Dranin stylizovaný vůz, její kůň a za bílým horizontem tušená dálava, snad zimní
pláň, snad kraj Smrti), ale i diváci, kteří
tak mohli být přítomni zpovědi cikánky
Drany. Ta se řadí mezi dnes tak moderní „nespolehlivé vypravěče“; ve vyprávění nad umírajícím koněm Césarem

se proplétá realita s fikcí, pravda se lží,
střídají se různé časy, jedna věta jako
by popírala druhou, divák je neustále
znejišťován – a tak je velmi důležité,
aby představitelka jediné role v sobě
měla nadměrnou dávku přesvědčivosti
a vedle sebe režiséra, jenž jí pomůže
prosté vyprávění ozvláštnit. Cena za
herecký výkon pro Lenku Sasínovou
(o její vnitřní angažovanosti není pochyb) a cena za výtvarné zpracování inscenace pro Romana Švehlíka
jsou jen konkrétním vyjádřením toho,
že podle poroty bylo obojí naplněno;
dlužno zmínit ještě vynikající hudební
a zvukovou složku (inscenaci doprovází
živý houslista, jenž má v ději i konkrétní funkci). O tom, že César a Drana byl
nominován do programu Divadelního
Pikniku Volyně 2018, nakonec rozhodl
fenomén, jenž budiž nadále po všechny
časy nazýván „Fekarovy slzy“; předse-

da poroty byl skutečně dojat, zážitek
z představení označil za existenciální
a inscenaci v tomto tvaru jako mimořádně emocionálně působivou a pro Divadelní Piknik vhodnou. Doufejme, že ve
Volyni se najde prostor natolik komorní
a s natolik dobrou akustikou, aby tato
ztišená a intimní zpověď vyzněla.

Letošní Divadelní Kojetín končil zvesela – a to i proto, že zastupitelstvo
města se rozhodlo budovu Městského
kulturního střediska během roku 2018

kompletně zrekonstruovat a divadelně dovybavit (díky, ó osvícení!). Příští přehlídka by se tedy měla odehrát
v novém – a zazněl slib, že „se to určitě

stihne“. A pokud ne, pak je to lež z řádu
milosrdných – a na to si připijeme. Kafem – jak jinak…
Petra Richter Kohutová

Blog Marušky Doležalové Kafe a cigárko (a jeho knižní podoba z roku 2015) je
jednoznačně fenomén; radosti a strasti
hereckého života popisuje upřímně,
zároveň originálně, s velkou dávkou
vtipu a se smyslem pro (sebe)ironii;
některé části, třeba zkušební „deníček“
herečky, doslova zlidověly. O to příjemnější je fakt, že Aspol, brněnský soubor
z Lužánek vedený Petrou Rycheckou,
přistoupil k jeho jevištní realizaci neuctivě, nedoslovně a rasantně; tvůrci si
vybrali ty části, které popisují děje jim
známé z vlastní divadelní praxe, skr-

Divadlo Brod Uherský Brod
César a Drana

Nesoutěžní část Divadelního Kojetína 2018
Divadlo Pohádka Praha
Tři pohádky s písničkou
Prvním představením 26. ročníku festivalu Divadelní Kojetín byla pohádka Tomáše Krauchera Tři pohádky
s písničkou v podání Divadla Pohádka Praha. Představení bylo určeno
pro diváky z řad mateřských škol
a prvního stupně základních škol, kteří
měli možnost vidět celkem tři pohádky:
O dvou chroustech, O zmrzlém králi
a Poštovský panáček. První pohádka
vyprávěla příběh dvou broučích kamarádů, kteří se hádali o hračky. Nakonec
se ale usmířili a uvědomili si, že nejlepší je hrát si společně a podělit se.

Ve druhé pohádce se nám představil
král, kterému byla neustále zima. Po
neúspěších čaroděje a lékaře jej nakonec jeho problému zbavil až jeden
z jeho strážných tím, že jej donutil místo sezení na trůnu běhat a zahřát se.
Poslední pohádkou byl příběh o pošťákovi, který neuměl zdravit a správně
se chovat a lidé jej proto neměli rádi.
Příběh plný písniček skončil pošťákovým napravením díky pomoci od kouzelného dědečka. A děti se bavily přímo
velkolepě. Herci je neustále rozesmívali vtipnými scénkami, komunikovali
s publikem, zpívali písničky a v poslední
pohádce dokonce několik dobrovolníků
z obecenstva oblékli do kostýmů a za-

pojili do představení. Ani dospělí se ale
nenudili. Příběhy byly zajímavé a poučné, herecké a pěvecké výkony výborné
a celkový dojem z představení skvělý.
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Nesoutěžní část Divadelního Kojetína 2018
ArtWay Theatre Praha
Ženská epopej
V pátek dopoledne pražské divadlo
zahrálo pro druhý stupeň základních
škol vizuálně pohybovou inscenaci
o životě a díle malíře Alfonse Muchy.
Cyklus čtyř ročních období, čtyř žen,
které osudově vstoupily do umělcova života, symbolicky oscilující mezi
dětstvím a stářím člověka obdařeného výrazným talentem. A věčná otázka, kterou se trápil i sám malíř, zdali
talent přináší vysvobození či prokletí?
Představení stojí na výkonu excelentní Martiny Balážové, která se postupně představuje v rolích čtyř žen, jež

Mimoni Kojetín Lakomá Barka

Na úplný závěr celého festivalu, těsně před vyhlášením výsledků, pobavil
všechny divadelníky mladý a talentovaný spolek Mimoni MěKS Kojetín.
V režii Milana Zahradníka a Hany Svačinové odehráli moudrou veselohru na
motivy Jana Wericha Lakomá Barka.
Diváci se mohli přesvědčit, že předností této skupiny není jen herecký talent, ale i pěvecký a taneční projev.
Samotná hra je zasazena do prostředí
naší Hané a seznamuje tak mladé herce i diváky s nářečím, zvyky i mentalitou. Do děje příběhu uvedla diváky rozená vypravěčka, coby krajánek, Máňa
Medunová. V hlavní roli Barky exceluje

osudově vkročily do Muchova života.
Jednoduché, avšak důvtipné změny
kostýmů napomáhají proměnám ženských charakterů. M. Balážová bravurně vstupuje a vystupuje z postavy do
postavy a přenáší na diváka hluboké
emoce. Celá inscenace je herečce přímo šitá na míru, neboť je sama zároveň
autorkou textu. Jakýsi stín osobnosti
secesního malíře Muchy prezentuje
Jakub Pospíšil za klávesami. Ten promlouvá skrze tóny a melodie vlastní
autorské hudby, která vede vlastní
příběhovou linii a spoluutváří celkovou atmosféru.
Pro režiséra Martina Satoranského
příběh není jen mapováním života

a díla Alfonse Muchy, vzrušuje ho
čtveřice žen a jejich společný motiv
očekávání, ale i nárokování si. Láska,
zbožňování či vypočítavost? Upřímné, či způsobené talentem? To můžeme dnes již těžko soudit.

Lenka Kusáková, která zcela vystihla
charakteristiku dané postavy. Ale i další postavy ztvárněné kojetínskými dětmi jsou zdařilé.
Představení nebylo jen zábavné, nýbrž i poučné. Jsme rádi, že i v dnešní
době fejsbuků, instagramů, zkrátka virtuální reality, mají děti zájem o divadlo
a dovedou nazkoušet a odehrát kvalitní představení, jenž pobaví diváky
všech věkových kategorií. Mimoni jsou
záblesk naděje pro město Kojetín. To
se může pyšnit dloholetou tradicí amatérského divadla, a díky tomuto divadelnímu kroužku doufat, že tato tradice
bude pokračovat i v budoucnu. A jestli
jste si mysleli, že Barka přestala lako-

tit, učitele tlačilo ve svědomí ukradené
prase, důstojný pán našel důstojnost,
tak to jste si měli přečíst radši nějakou
pohádku, a né sledovat tento pravdivý
příběh.

Závěrečné vyhodnocení a vítěz
Na nedělním závěrečném slavnostním vyhlášení byly vyhlášeny výsledky. lektorský sbor udělil čestná uznání
a ceny...
Čestné uznání bylo uděleno:
- Pavlíně Lukášové za herecký výkon
v roli Marcii Bradshawové v inscenaci Láska mezi nebem a zemí Hanácké
scény MěKS Kojetín
- Markétě Krchňákové za herecký výkon v roli Strážného anděla v inscenaci Láska mezi nebem a zemí Hanácké
scény MěKS Kojetín
- Michalu Bílkovi za herecký výkon
v rolích Ludvíka, bezdomovce, bagristy a trubce v inscenaci Kapky medu DS
OB Velká Bystřice
- Aleně Směšné za herecký výkon
v roli Strouhalky v inscenaci Maryša
Divadla 6. května Holešov
- Romanu Uwe Juráňovi za herecký
výkon v roli Francka v inscenaci Maryša Divadla 6. května Holešov
- Petře Manišové a souboru Máňa Val-

tice čestné uznání Jana Amose Komenského za praktickou ukázku „školy
hrou“ v inscenaci Poslední hodina
- Josefu Königovi za režii inscenace Na
tý louce zelený Divadla Václav Václavov
- Petru Minářovi, Janu Snášelovi
a Marii Přidalové za scénografii inscenace Na tý louce zelený Divadla Václav Václavov
- Zuzaně Bradáčové za herecký výkon
v roli Hančí v inscenaci Na tý louce zelený Divadla Václav Václavov
- Bohumile Hýžové, Janě Štěpánové
a jejich kolektivům za kostýmy a scénu
inscenace Utíkej, Nituško Divadelního
spolku Kroměříž
- Janu Raclavskému za herecký výkon
v rolích inspektora, poručíka a Coriny
v inscenaci Utíkej, Nituško Divadelního
spolku Kroměříž
- Vendule Spálovské za herecký výkon
v roli Petry Zikmund v inscenaci Srnky
Dobrovolného divadla tovačovského
- Ivanu Helmichovi za autorský text
Nahé Slovácko

Cena byla udělena:
- Jakubu Plaskurovi za autorsko-režijní
přístup ke hře Detektor lži
- Dramkrou Opava za hereckou souhru
v inscenaci Detektor lži
- Konrádu Popelovi za režii inscenace
Maryša Divadla 6. května Holešov
- Bohdaně Hýžové za herecký výkon
v roli Hospodské v inscenaci Maryša Divadla 6. května Holešov
- Divadlu Václav Václavov za hudební
složku inscenace Na tý louce zelený
- Tomáši Šípovi za herecký výkon v roli
profesora Václava Bulfínka v inscenaci Na
tý louce zelený Divadla Václav Václavov
- Michaele Vachové za herecký výkon
v roli Denisy a Mamzelle Nitouche v inscenaci Utíkej, Nituško Divadelního spolku Kroměříž
- Divadelnímu souboru ASpol Lužánky
Brno za hereckou souhru v inscenaci
Kafe a čurpauza
- Lence Sasínové za herecký výkon v roli
Drany v inscenaci hry César a Drana Divadla Brod Uherský Brod
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Závěrečné vyhodnocení a vítěz
- Romanu Švehlíkovi za výtvarné zpracování inscenace César a Drana Divadla
Brod Uherský Brod
Cena Divadelního Koječáka byla udělena:
- Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci
Utíkej, Nituško
- Divadlo Václav Václavov za inscenaci
Na tý louce zelený
- Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves za inscenaci Nahé Slovácko

Nominace na Divadelní Piknik Volyně
2018:
- Divadlo Brod Uherský Brod s inscenaci César a Drana v režii Romana
Švehlíka

Zvláštní uznání:
Láskyplné vyznání Svači a stréca Milana dětské skupině Mimoni Kojetín za
to, že jste!!!

Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2018:
- Dramkrou Opava s inscenací hry Detektor lži v režii Jakuba Plaskury
- Divadlo 6. května Holešov s inscenací Maryša v režii Konráda Popela

Doprovodné akce
Festival byl zahájen tanečním pásmem dětské národopisné skupiny
Sluníčko MěKS Kojetín. Všechny
v sále za Město Kojetín přivítal místostarosta Miloslav Oulehl a prohlásil
Divadelní Kojetín za odstartovaný.
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 ilustrací s názvem Výjavy z mesta Melmoth od

Kati Geffertové, která pod jménem
Kathalaluna tvoří živoucí obrázky ze
svého vlastního světa.
V sobotu večer jsme společně s diváky zpívali, tančili a slavili divadelní svátek v Kojetíně na večírku při
harmonice, na kterou nás doprovázel Martin Přichystal.

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. 3/18 a 4/18,
- 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 časopi-

su 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“,
- doporučení a nominace - ARTAMA,
- pozvánka na akci a závěrečné zhodnocení v Amatérské scéně,
- bohatá fotodokumentace,
- závěrečná zpráva.
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Návštěvnost
Návštěvnost Divadelního Kojetína
byla nadprůměrná. Vysokou návštěvnost měla večerní představení, kte-

rá byla téměř vyprodaná. Dopolední
a odpolední uváděné inscenace se
potýkaly s menší, ale oproti rokům

Divadlo - inscenace

minulým velmi dobrou, diváckou podporou.

Soubor (počet)

Divadlo Pohádka Praha - Tři pohádky s písničkou (2x)

Počet diváků
5

450

10

250

6

150

Osvětová beseda Velká Bystřice - Kapky medu

10

70

Divadlo 6. května Holešov - Maryša

15

200

2

250

Divadelní spolek Máňa Valtice - Poslední hodina

20

80

Divadlo Václav Václavov - Na tý louce zelený

30

250

Divadelní spolek Kroměříž - Utíkej, Nituško!

15

100

7

70

Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves - Nahé Slovácko

10

80

DS ASpol SVČ Lužánky Brno - Kafe a čurpauza

17

200

5

50

18

110

170

2.310

Hanácká scéna Kojetín - Láska mezi nebem a zemí
Dramkrou Opava - Detektor lži

Artway Theatre Praha - Ženská epopej

Dobrovolné divadlo tovačovské Tovačov - Srnky

Divadlo Brod Uherský Brod - César a Drana
Mimoni Kojetín - Lakomá Barka, vyhlášení
Návštěvnost - celkem

Divadelní Koječák

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 / Kateřina Halenková / Hana Hásová / Petra Richter Kohutová / Vladimír „Altán“ Mátl / Tomáš Stav / Hana Svačinová / Milan Zahradník / Jan Žmolík
/ Jakub Šírek).
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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: Hanácká scéna MěKS
Kojetín, Dramkrou Opava, DS Osvětové besedy Velká Bystřice, Divadlo
6. května Holešov, Divadelní spolek
Máňa při Střední vinařské škole Valtice (SViŠ), Divadlo Václav Václavov,
Divadelní spolek Kroměříž, Dobrovolné divadlo Tovačovské Tovačov,
Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves,
DS ASpol SVČ Lužánky Brno, Divadlo Brod Uherský Brod, Divadlo Pohádka Praha, ArtWay Theatre Praha,
Dětská divadelní skupina Mimoni
MěKS Kojetín...
- děkujeme všem divákům, kteří vytvořili v Kojetíně pravou festivalovou
atmosféru,
- děkujeme odborné porotě – Petře
Richter Kohutové, Vladimíru Fekarovi a Vladimíru „Altánovi“ Mátlovi
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 / Kateřina Halenková
/ Hana Hásová / Petra Richter Kohutová / Vladimír „Altán“ Mátl / Tomáš
Stav / Hana Svačinová / Milan Zahradník / Jan Žmolík / Jakub Šírek)
za všechna čísla společensko - kulturně - satiricko - kritického deníku
přehlídky,
- děkujeme Městu Kojetín, Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury ČR
za finanční podporu,
- děkujeme všem sponzorům přehlídky (Barták Zdeněk s. r. o., Bowling City Kojetín, Dobrůtky od Verunky Kojetín, Dolabuž Kojetín, Elektromontáže - Arnošt Petružela, Golden
Egg Resort s. r. o. 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 - Vladimír Vymětal, Technis Kojetín s. r. o., Zahrádkářské potřeby
Kojetín,
- děkujeme všem krojovaným Hanákům a Hanačkám za přivítání všech
divadelníků v Divadelním Kojetíně,

- děkujeme dětem ze Sluníčka za zahajovací taneček,
- děkujeme Martinu Přichystalovi za
hudební večírek,
- děkujeme fotografce Janě Večeřové za celofestivalovou fotodokumentaci,
- děkujeme Kati Geffertová – Kathalaluně za výstavu Výjavy z města
Melmoth,
- 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 (o ten zákulisní) děj přehlídky
– Milanovi Zahradníkovi, Kubovi Šírkovi, Janči Novákové, Alči Židlíkové,
Kačce Krčmařové, Kačce Lýskové,
Maržáně Baculákové, Míši Píši Večerkové a velké díky také technikovi
a zároveň herci Honzovi Raclavskému – jste lidé na správném místě
a díky vám je Kojetín městem divadla!

Finance
Celkové náklady
501 - materiál

154.300 Kč Celkové výnosy
9.300 Kč vstupné

154.300 Kč
51.600 Kč

513 - náklady na repre

15.500 Kč dotace - Ministerstvo kultury ČR

30.000 Kč

518 - služby

76.200 Kč dotace - Olomoucký kraj

35.000 Kč

521 - mzdy - DPP

53.300 Kč rozdíl - rozpočet MěKS

37.700 Kč

Závěr
Festival tradičně nabídl bohatý program, ve kterém se představilo celkem čtrnáct divadelních souborů
a divadel.
Ve středu jsme si s nejmenšími dětmi
zahráli Tři pohádky s písničkou, přehlídku jsme slavnostně zahájili s hanáckým humorem, ale hlavně s láskou mezi nebem a zemí. Ve čtvrtek
na detektoru lži jsme prozradili, jak je
to s kapkami medu a taky kávou od
Maryši. Páteční Ženskou epopej malíře Alfonse Muchy jsme si zopakovali
na poslední hodině před maturitou a

večer jsme si zvesela zatančili na tý louce zelený za zvuků
harmoniky. V sobotu utíkala
Nituška jako ty ladné srnky
směrem na nahé Slovácko,
kde se při čurpauze odměnila
kafem. V neděli z rána Drana
zaplakala nad Césarem, Barka
nad pašíkem a my všichni zaplakali, že je Divadelní Kojetín
za námi...
Ať tedy žije Divadelní Kojetín 2019!
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Kojetínské kulturní léto 2018
Kojetínské kulturní léto (hudební
a filmové) – Kultura pro všechny generace je projekt zaměřen na rozvoj
vztahu k hudbě a filmu u co nejširšího spektra posluchačů a milovníků
hudby a filmů.

Podnázvem je kultura pro všechny,
to znamená kultura pro všechny
generace, všechny sociální vrstvy,
všechny národnosti… Kojetínské
kulturní léto je jednou z nejvýznamnějších kulturně společenskou akcí

našeho města.
Kojetínské kulturní léto bylo i v letošním roce rozděleno na hudební
a filmové, tak abychom uspokojili co
nejširší spektrum posluchačů i filmových diváků.

Kojetínské hudební léto
Program Kojetínského hudebního
léta je sestaven tak, aby se v průběhu
letních měsíců v sedmi podvečerech
prezentovaly různé hudební žánry
od hudby dechové až po hudbu rockovou, a to v podání především hudebních skupin, kapel a interpretů
z našeho regionu.
Koncertní vystoupení v rámci Kojetínského hudebního léta jsou velmi
různorodá a probíhala v měsících
červen, červenec a srpen s určením pro různé a někdy zcela odlišné
skupiny posluchačů. Cílem bylo posluchače částečně během koncertů
i zapojit do pěveckých aktivit.
Hudba je neodmyslitelným druhem
umění. V širším slova smyslu je slovo
umění chápáno jako jakákoliv dovednost, tedy vše, co souvisí s člověkem,
v užším slova smyslu můžeme umění chápat jako krásné umění, kde je
důležitá estetická stránka. Hudba
člověka stimuluje, aktivizuje, naplňuje
ho energií, pomáhá mu relaxovat, ale
také ho inspiruje. Může být náhradou

za nefunkční mezilidské vztahy a problémy v rodině, při nedostatku lásky,
únikem i sebevyjádřením.
Hudba hraje nenahraditelnou roli
v rozvoji lidské osobnosti. Hudba
působí nejen silně, ale i všestranně. Tedy nejen, že působí v oblasti
psychické, ale také v tělesné. V oblasti fyziologické je vidět vliv hudby
na změně krevního tlaku, srdečního tepu a na hormonální přeměny.
V psychice se hudba objeví v působení na city a emoce. Podněcuje představivost a fantazii. Pomocí
hudby uskutečňujeme své hudební
vlohy, schopnosti, talent, jejich dosažení v nás vyvolává pocit radosti. V hudebních činnostech rozvíjíme svou hudební tvořivost, citovou
a intelektuální stránku naší osobnosti a v kolektivních hudebních činnostech (sborový zpěv) navazujeme a posilujeme mezilidské vztahy,
sociální soudržnost. Díky hudbě se
můžeme odreagovat od stresujících
útrap lidského života.

Kojetínské hudební léto je skládankou různých hudebních žánrů. Sedm
podvečerů se můžou návštěvníci
zaposlouchat do krásných melodií
v podání pozvaných interpretů, souborů a kapel.
Vysoká návštěvnost Kojetínského
hudebního léta od 1. ročníku v roce
2000 předčila naše očekávání, a proto v této tradiční akci chceme i nadále pokračovat.
Hlavním dějištěm Kojetínského hudebního léta je koncertní pódium na
Masarykově náměstí a množství laviček a stolů s kapacitou až 500 míst.
Tato akce je významná i tím, že se při
konání hudebních podvečerů nevybírá žádné vstupné, a tak umožňuje návštěvu lidem všech sociálních vrstev.
Věříme, že všechny námi vybrané kapely, v rámci hudebního léta,
oslovily co nejširší okruh milovníků
hudby jako takové a každý si našel
to svoje, co ho potěšilo, protože jak
by řekl klasik: „Hudba je univerzální
řeč lidstva.“

Kojetínské filmové léto
Kojetínské filmové léto probíhá také
v letních měsících červen, červenec
a srpen, a to pravidelně jedenkrát
až dvakrát týdně. Filmové produkce
se odehrávají v Letním kině MěKS
Kojetín na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín na Masarykově náměstí.
MěKS Kojetín koketovalo s myšlenkou otevření letního kina v prostorách nádvoří VIC už v roce 2015, kdy
na základě dotazníkového šetření
o celkové úrovni kultury v Kojetíně,
bylo zřejmé, že kojetínským občanům ve městě chybí především kino.
V roce 2016 se tuto myšlenku podařilo dotáhnout do zdárného konce za
vydatné pomoci a podpory Ladislava
Poláka. Přes veškeré technické peripetie se nám podařilo v roce 2016
připravit plátno, projektor a sestavit
program pro všechny věkové ka-

tegorie – děti, mládež, dospělého
i náročného diváka. Vůbec prvním
filmem, který se v kojetínském letním
kině promítal, byl film kojetínských
Signálníků – Léto s Monikou, kde
v titulní roli zazářil Leo Horák.
V letošním roce byl opět program
Kojetínského filmového léta sestaven tak, abychom uspokojili dětského i dospělého diváka. V patnácti večerech se objevily dvakrát do měsíce
pohádkové filmy pro děti (celkem
šest), potom především české komedie, ale zastoupení měly i zahraniční
filmy (celkem devět). Program byl
velmi pestrý a vždy si našel své spokojené diváky dychtící po zážitcích,
uspokojení a uvolněné atmosféře
venkovního letního kina.
MěKS Kojetín tak vyplnilo mezeru
na kulturním trhu (výsledek dotazníkového šetření), kdy v našem měs-

tě několik desítek let chybělo kino
(kamenné kino bylo zavřeno v roce
1997).
Film má vliv na charakter člověka,
dokáže také formovat vkus i etické
postoje lidí, někteří si u sledování filmů také odpočinou.
Celá akce je koncipována tak, aby
se každý mohl zapojit do kulturního
života v našem městě – mohl navštívit koncerty, které jsou všechny
zdarma, nebo zajít na nějaký pěkný
film do letního kina, kde je symbolické vstupné. Důležitým aspektem je
také následná spolupráce mezi městy a obcemi v rámci Olomouckého
kraje (výběr interpretů do programu
Kojetínského hudebního léta), jiných
krajů, a hlavně spolupráce mladší
a starší generace a různých sociálních skupin.
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Kojetínské kulturní léto 2018
Kojetínské hudební léto 2018
Mnoha institucím a organizacím začíná doba prázdnin a dovolených. Na
kultuře naopak nastává doba pořádání
různých venkovních akcí.
Čtvrtek 24. května 2018 se nesl ve
znamení hudby. Už od ranních hodin
probíhaly na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra koncerty žáků
ZUŠ Kojetín pro školy. Odpoledne vyrazili mladí muzikanti do centra města,
kde na připraveném pódiu koncertovali
pro veřejnost. O doprovodný program
se postarala Ludmila Daňková, která
se svými žáky uspořádala na kojetínském nádraží bubenické zastaveníčko. Bubeníci se posléze vydali na
Masarykovo náměstí, kde se připojili
ke svým spolužákům. Celá akce byla
pořádána v rámci celostátního ha-

ppeningu základních uměleckých škol
a setkala se u veřejnosti s velkým
ohlasem. Tímto koncertem Základní
umělecká škola Kojetín zahájila sérii koncertů na Masarykově náměstí
v rámci Kojetínského hudebního léta.
Ve středu 13. června 2018 si mohli
návštěvníci na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra (z důvodu nepříznivého počasí změna místa konání)
vychutnat koncert dechového orchestru ZUŠ Kojetín a také orchestr soukromé ZUŠ D-Music Two Three Four
z Chropyně.
Pro vyznavače lidové cimbálové muziky bylo připraveno ve středu 27. června 2018 vystoupení cimbálové muziky
Primáš z Přerova.
V rámci Kojetínského hudebního léta
koncertovali ve středu 11. července
2018 na kojetínském náměstí Ond-

ra a Kačka. V jejich podání zazněly
známé folkové i pop-rockové melodie.
Posluchači ocenili jak kytarový přednes Ondřeje Morkuse, tak bravurní
hru na housle a vynikající zpěv Kateřiny Skřebské, se kterou si zanotovali
známé písně od skupiny Čechomor, či
bratří Nedvědů.
Pro Kojetínské a nejen pro ně, bylo
určitě milým překvapením vystoupení
bývalých zpěváků a zpěvaček orchestru Diskant ve středu 25. července
2018, kdy na připraveném pódiu zazněly hitovky, hrávané na zábavách
a plesech v druhé polovině dvacátého
století. Sami účastníci byli překvapeni,
kolik evergreenů z té doby znají. Písně Yvety Simonové, Milana Chladila,
Karla Hály a dalších zpěváků této éry
přilákalo na náměstí rekordní počet
návštěvníků.
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Kojetínské kulturní léto 2018
Na počátku srpnového měsíce nás
příjemně osvěžily holky z Cantasu,
které opanovaly pódium kojetínského
náměstí ve středu 8. srpna 2018, na
pomoc si přizvaly známé hudebníky
z Countria; ti nejenom že doprovodili

domácí dámy při jejich koncertu, ale
v samostatném country bloku hudební
odpoledne zahájili.
Završením kojetínského hudebního léta
se stal koncert již mnohokrát osvědčeného hudebního tělesa Arrhythmia.

I přes nepřízeň počasí se náměstí zaplnilo posluchači, jenž duchaplně vybaveni deštníky obsadili všechny připravené
lavičky. Arrhythmii a deštivé počasí
vystřídala záhy rock´n´rollová hulínská
kapela Hanz´s Fuckers.

24. 5. 2018 - ZUŠ Open
Základní umělecká škola Kojetín

13. 6. 2018 - ZUŠ Kojetín a ZUŠ D-Music Two Three Four Chropyně

27. 6. 2018 - cimbálová muzika
Primáš Přerova

11. 7. 2018 - Ondra a Kačka Postópky

25. 7. 2018 - Hudba pro pamětníky

8. 8. 2018 - Cantas MěKS Kojetín

8. 8. 2018 - Countrio Hodonín

24. 8. 2018 - Arrhythmia Přerov

24. 8. 2018 - Hanz´s Fuckers Hulín

Kojetínské kulturní léto 2018
Kojetínské filmové léto 2018
S úspěchem se setkává letní kino,
které funguje oficiálně již třetí sezónu
na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. I letošní nabídka filmů
byla pestrá a žánrově vyrovnaná.
V pátek 1. června 2018 dostaly děti
ke svému svátku muzikálovou pohádku Kráska a zvíře. O pět dní později ve středu 6. června 2018 k nám
dorazila česká komedie Bajkeři, která
teenagerům ukázala, že vedle virtuálního světa může být opravdový svět
krásnější. Přesně za týden herečka
Taťána Pauhofová přesvědčila návštěvníky letního kina, že lepši je mít
Všechno nebo nic. V pátek 22. červ-

na 2018 měl v letním kině premiéru
režijní debut Ondřeje Havelky Hastrman, kde v hlavních rolích zazářili
Karel Dobrý a Simona Zmrzlá, jež v
závěru filmu opravdu dostála svému
jménu. Po Hastrmanovi si mohly děti
vyzkoušet Čertoviny (29. června),
maminky a především tatínkové se
posléze dozvěděli jak správně Vrtěti
ženou (4. července). Já, padouch 3
(13. červnece) nebyl, jak by se podle názvu dalo předpokládat, o naší
politické scéně, ale přesvědčil nejmenší návštěvníky o tom, že není
bratr jako bratr. Vzhledem k tomu,
že už bylo po žních, mohl si nejeden divák zaběhat jako v mládí, se
Zdeňkem a Janem Svěrákovými, Po

strništi bos (18. července). Toho, kdo
viděl Tři billboardy kousek za Ebbingem (20. července), pak dokázala
zchladit jedině Sněhová královna
(27. července). Aby toho nebylo málo,
na nádvoří VIC se objevily Dvě nevěsty
a jedna svatba (1. srpna) a za nimi mladý býček Ferdinand (15. srpna). Ještě k tomu všemu Ztratili jsme Stalina
(22. srpna), naštěstí nám pomohla Tátova volha (29. srpna), jejíž
zásluhou byla finální Cesta za králem Trollů (31. srpna) absolvována bez úhony. Děkujeme všem,
kteří naše akce navštívili a doufáme, že i v příští letní sezóně uspokojíme široké spektrum diváků
a posluchačů.
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Přínosy akce
- každoroční účast dětských a dospělých hudebních souborů, interpretů
a kapel z Olomouckého, Zlínského
a Moravskoslezského kraje,
- podnícení zájmu o hudbu a film
u mladých lidí,
- výměna zkušeností mezi jednotlivými
hudebními soubory a zúročení jejich
práce,
- možnost využití volného času – hudební a filmové produkce,

- široká propagace města Kojetín, Mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje,
- rozvoj turismu ve městě,
- vyplnění mezery na trhu – chybějící
kino ve městě,
- počet návštěvníků celé akce dosahuje počtu cca 5.000 osob, vstup na
všechny hudební akce po celou dobu
Kojetínkého hudebního léta je zdarma,
- kultura pro všechny sociální vrstvy.

propagace
Forma propagace

Počet

Obsah propagace

Tvorba propagace

Plakáty Kojetínské hudební léto A2

250 ks

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

Plakáty Kojetínské filmové léto
– jednotlivé měsíce (3 x A2)

750 ks

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

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

Letáky Kojetínské filmové léto

5.000 ks

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

10.379 návštěv

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akcí, články: květen - 1.540, červen - 1.699, červenec - 2.081, srpen - 3.753, září - 1.306 návštěv

Aktualizace MěKS Kojetín

nezjištěno

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.mekskojetin.cz
www.kojetin.cz
Facebook
Kojetínský zpravodaj
Rádio, tisk, televize
www.rajce.cz

300 zobrazení

Internetové kulturní portály

nezjištěno

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

Aktualizace MěKS Kojetín

E-mailing

800 adres

Osobní pozvánky na všechny akce

MěKS Kojetín

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...

Dobrá pověst
Osobní doporučení

Návštěvnost
Datum

Akce / kino

Cena za produkci

Vstupné

Návštěvnost

1. 6. 2018

KRÁSKA A ZVÍŘE

2.420 Kč

3.730 Kč

73

6. 6. 2018

BAJKEŘI

2.420 Kč

2.980 Kč

52

20. 6. 2018

VŠECHNO NEBO NIC

2.378 Kč

4.000 Kč

63

22. 6. 2018

HASTRMAN

4.840 Kč

4.450 Kč

65

29. 6. 2018

ČERTOVINY

4.840 Kč

5.130 Kč

87

4. 7. 2018

VRTĚTI ŽENOU

1.486 Kč

2.500 Kč

40

13. 7. 2018

JÁ, PADOUCH 3

2.420 Kč

5.470 Kč

95

18. 7. 2018

PO STRNIŠTI BOS

1.034 Kč

1.740 Kč

30

20. 7. 2018

TŘI BILLBOARDY…

3.630 Kč

1.680 Kč

30

27. 7. 2018

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

3.630 Kč

2.180 Kč

43
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Návštěvnost
1. 8. 2018

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

3.304 Kč

5.560 Kč

82

15. 8. 2018

FERDINAND

4.840 Kč

4.580 Kč

82

22. 8. 2018

ZTRATILI JSME STALINA

3.025 Kč

2.450 Kč

37

29. 8. 2018

TÁTOVA VOLHA

6.050 Kč

9.450 Kč

125

31. 8. 2018

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

3.630 Kč

5.300 Kč

95

5. 9. 2018

Film pro Odborné učiliště Křenovice

0 Kč

850 Kč

30

CELKEM

KOJETÍNSKÉ filmové léto

49.947 Kč

62.050

1.029

24. 5. 2018

ZUŠ Open

0 Kč

0 Kč

300

13. 6. 2018

dechový orchestr ZUŠ Kojetín
orchestr soukromé ZUŠ D-Music
Two Three Four z Chropyně

2.200 Kč

0 Kč

100

27. 6. 2018

cimbálová muzika Primáš Přerov

11.000 Kč

0 Kč

100

11. 7. 2018

Ondra a Kačka

5.000 Kč

0 Kč

100

25. 7. 2018

HUDBA PRO PAMĚTNÍKY

5.000 Kč

0 Kč

500

8. 8. 2018

PĚVECKÝ SOUBOR MĚKS KOJETÍN – CANTAS
COUNTRIO HODONÍN

8.000 Kč

0 Kč

500

24. 8. 2018

Arrhythmia pŘEROV
Hanz´s Fuckers hULÍN

27.000 Kč

0 Kč

300

CELKEM

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ léto

58.200 Kč

0 Kč

1.900

CELKEM

KOJETÍNSKÉ KULTURNÍ léto

108.147 Kč

62.050 Kč

2.929

finance
CELKOVÉ NÁKLADY

144.340,00 CELKOVÉ VÝNOSY

144.340,00

Materiál

6.750,00 Vstupné - kino

62.050,00

Reprezentace

2.270,00 Dotace Ol. kraj

35.000,00

Služby

126.600,00

Mzdy - dohody

7.500,00

Poplatky kino, OSA

1.220,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

47.290,00

Výstupy pro hodnocení
- Spolupráce, hostování a možnost
představení hudebních souborů, výměna zkušeností.
- Rozšíření kulturní nabídky všem věkovým vrstvám obyvatel regionu – program v oblasti kulturních a společenských akcí.
- Široká propagace města Kojetín, mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje – informovanost veřejnosti
prostřednictvím regionálního tisku
a médií.
- Přehlídka kojetínských a regionálních
hudebních těles a kapel, které se mohou ukázat před domácím publikem
a zúročit svou práci.
- Počet návštěvníků celé akce dosahuje počtu cca 3.000 osob, vstup na
všechny hudební akce po celou dobu
je zdarma, vstup do Letního kina je za
symbolické vstupné 70 / 50 Kč.
- Pokračování v tradici konání Kojetínského hudebního i filmového léta.
V roce 2018 se konal jubilejní 20.
ročník Kojetínského hudebního léta

a 3. ročník Kojetínského filmového léta.
- Městské kulturní středisko zajišťuje
veškerou propagaci celého projektu
– plakáty, pozvánky, letáky, propagace
v tisku, rozhlasu i televizi.
- Po ukončení projektu byla celá akce
zhodnocena ve všech dostupných médiích. Jsou pořízeny fotografie a video.
- Během konání letních akcí do Kojetína zavítá velké množství návštěvníků
a turistů ze všech koutů České republiky i zahraničí, kteří dál propagují město Kojetín a Olomoucký kraj.
- Posílení pozitivního obrazu Olomouckého kraje jako regionu významně podporujícího kulturní rozvoj. (strategický
dokument – Koncepce rozvoje kultury
a památkové péče Olomouckého kraje
pro období 2017-2020).
- Rozvoj a posílení spolupráce mezi
kraji (strategický dokument – Koncepce
rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017–2020)
- Zviditelnění Olomouckého kraje
v rámci naplňování programového pro-

hlášení ROK bodu 5. – zaměření na
realizaci koncepce rodinné politiky na
území kraje, podpoření rozvoje mezigeneračního soužití.
- Setkávání zpěváků a posluchačů různých věkových kategorií, a to při prezentaci písní vážné i moderní hudby.
- Podnícení zájmu o hudbu a film u dalších zájemců.
- Nové možnosti spolupráce mezi městy a obcemi a následné společné akce.
- Zapojení co největšího počtu mladších lidí do společné práce s lidmi pokročilejšího věku, snižování výskytu
sociálně patologických jevů.
- Seznámení veřejnosti s výsledky činnosti velkého množství zpěváků.
- Oslovení veřejnosti hudbou vycházející z tradic starých mistrů, rovněž hudbou lidovou, moderní i rockovou.
- Rozšíření hudební základny v rámci
Olomouckého kraje i jiných krajů.
- Podpora spolupráce neprofesionálních hudebních i pěveckých těles.
- Spolupráce mladší a starší generace.
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Kojetínské hody 2018
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 2018 byly uspořádány Kojetínské hody již podvacáté.
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 zahraniční soubory ze Slovenska, Polska,
Ruska a Portugalska.
Odpolední program bývá pravidelně
hvězdně obsazen. Na Kojetínských
hodech již koncertovali Těžkej Pokondr (2000), Věra Špinarová (2001), Petr
Muk (2002), Vladimír Hron (2003),
Jakub Smolík (2004), Ready Kirken
(2004), Anna K. s kapelou (2005),
Dark Gamballe (2005), Peha (2006),
Iva Frühlingová (2007), na jubilejním
desátém ročníku vystoupila velká
populární osobnost československé
popmusic Meky Žbirka (2008), 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), King
Bee, Mňága a Žďorp a Imodium
(2017). V letošním roce vystoupily kapely Crossband, Vypsaná fixa a Poletíme?

Termín konání
Termín konání 20. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend 17. 19. srpna 2018 - viz program.
Kojetínské hody každým rokem
pořádá Městské kulturní středisko
Kojetín a Město Kojetín, letos opět
za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a několik desítek finančních dárců.
Spolupodílely se také ostatní subjekty:
Městský úřad Kojetín, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín, Městská policie
Kojetín, Policie ČR, SK Kojetín, DDM
Kojetín, Kroměřížská dráha, Farnost
Kojetín, Husův sbor, ZUŠ Kojetín,
Taneční klub KST Swing Kroměříž,
Technis Kojetín, Zahrádkáři Kojetín,
Chovatelé Kojetín, Hannibal Lecter, Dušan Meduna, Antonín Beneš
a ostatní.

Kojetínské hody finančně
podpořili:
Město Kojetín a Olomoucký
kraj
VaK Přerov, Ptáček - pozemní stavby, Hanák nábytek,
HG Style, Elektromontáže
Petružela, Tereos TTD, Technis Kojetín, 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, Barták
Zdeněk, MUDr. Richard Kobza, MVDr. Marek Odložilík.
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Program - Kojetínské hody 2018
PÁTEK 17. SRPNA 2018

SOBOTA 18. SRPNA 2018

NEDĚLE 19. SRPNA 2018

Masarykovo náměstí: celý den

Základní umělecká škola Kojetín
9 - 17 hodin

Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark,

Kolotoče a pouťové atrakce
Vzdělávací a informační centrum (VIC)
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky školy

Ztracená tvář Hané

Výstava Když ještě technika
byla v plenkách

Sklepení: 9 - 17 hodin

Expozice muzea: 9 - 17 hodin

(Ze života na Hané)

Hrůzostrašné sklepení
Galerie: 17 hodin

Vernisáž výstavy Když ještě
technika byla v plenkách
(Technické skvosty a zajímavosti
z depozitáře kojetínského muzea
a soukromé sbírky M. Zahradníka)
Nádvoří: 18 hodin

Kojetínská kytara vol 6

Hudební festival kojetínských kapel

Fotbalové hřiště Kovalovice (start) Bowling City (cíl): 17 hodin

Pivní pochod
aneb Kojetínská pivní míle

(Registrace tříčlenných týmů na: tom.
beket@seznam.cz)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá

Masarykovo náměstí: celý den

Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha

Zvláštní vlaky Kojetín – Tovačov

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody
„O Hodový koláč“

14 hodin

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

XVIII. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

VI. tradiční výstava květin

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Expozice drobného zvířectva
(Vědomostní kvízy)
14 hodin: Králičí HOP
(Skákání králíků přes překážky)
Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

Rest. Na Hrázi u Tondy: 11 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin:
Mše svatá, Předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie

Kolotoče a pouťové atrakce

Prezentace DDM Kojetín

Sklepení: 9 - 17 hodin

(Ze života na Hané)

Hospůdka U Pedyho: 20 hodin

SOBOTA 18. SRPNA 2018

14 hodin

Jízdy autovláčkem

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba

Večer s hudbou

Masarykovo náměstí: celý den

Ztracená tvář Hané

Rest. Na Hrázi u Tondy: 18 hodin

Živá hudba

Zvláštní vlaky Kojetín – Tovačov

Výstava Když ještě technika
byla v plenkách
Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané
Sklepení: 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

VI. tradiční výstava květin

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 15 hodin

Expozice drobného zvířectva
(Vědomostní kvízy)

Ukázka práce asistenčního psa
Rest. Na Hrázi u Tondy: 11 hodin

Jízdy na koních a ponících
Živá hudba

Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin

NEDĚLE 19. SRPNA 2018
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin: Mše svatá
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin: Mariánské nešpory
Koupaliště Kojetín
9 - 19 hodin

Krojovaný průvod
Ječmínkova jízda králů
Předání hodového práva
10 - 14 hodin

Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů
12.30 hodin

Den otevřených dveří

Dechová hudba Hanačka Břest

Turnaj Střední Moravy
ve volejbalu
Memoriál Michala Staňka

Základní umělecká škola Kojetín
9 - 14 hodin

Tan. klub KST Swing Kroměříž
Soutěž v pojídání PUKAČŮ

Taneční hodová zábava
s kapelou TIPTOP-Q

Veřejné prohlídky

Areál sokolské zahrady
9 hodin

Veřejné prohlídky školy

20 hodin

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Koupaliště Kojetín
9 - 19 hodin

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin: Slavnostní bohoslužba
15, 16 a 17 hodin

Den otevřených dveří

Hodovní prohlídky synagogy

14 - 15 hodin

15 hodin CROSSBAND
(pop-rock / Nymburk)
17 hodin VYPSANÁ FIXA
(rock-rock‘n‘roll / Pardubice)
18.30 hodin POLETÍME?
(punk-country / Brno)
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Kojetínské hody 2018
I v letošním roce se v Kojetíně celý
víkend od pátku do neděle hodova-

Pátek 17. srpna 2018

Hodové oslavy tradičně zahájila
v pátek 17. srpna 2018 vernisáž výstavy v prostorách galerie VIC Kojetín
s názvem Když ještě byla technika
v plenkách. Úderem páté hodiny odpolední se galerie otevřela návštěvníkům, kteří se přenesli do dob dávno
minulých, kdy gramofony, fotoaparáty

lo a slavilo s bohatým programem.
O víkendu 17. - 19. srpna 2018 se

tisíce návštěvníků bavily na tradičních Kojetínských hodech.

a rádia byli něčím výjimečným a nevšedním. Stačilo popojít o pár metrů a na nádvoří VIC se od osmnácti
hodin rozezněla Kojetínská kytara,
v pořadí už šestá. Zúčastnění si mohli
vyslechnout kapely Hannibal Lecter,
Inception of Fall, Wolf Pain, Route to
the Other Side a sólistku Lucii Matějčkovou. Ten, kdo chtěl trochu po-

trápit své tělo, mohl startovat v 17.00
hodin na hřišti v Kovalovicích, kde se
začínal Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle, která končila v podniku Bowling City. Hodovníci lačni zážitků mohli v páteční večer navštívit
i pohostinská zařízení, ať už Na Hrázi
U Tondy nebo Hospůdku U Pedyho,
kde probíhaly hudební večery.

Vernisáž výstavy Když ještě byla technika v plenkách

Kojetínská kytara

Hodové sobotní dopoledne se neslo
ve sportovním duchu. Od devíti hodin
soutěžili hasiči „O hodový koláč“ na
hřišti u stadionu Morava Kojetín. Ve
stejném čase započal Turnaj Střední
Moravy ve volejbalu v areálu sokolské
zahrady.
Pro milovníky fauny a flóry si chovatelé se zahrádkáři připravili tradiční výstavu květin a expozici drobného zvířectva v areálu na Podvalí. Nejmenší
diváky bezesporu zaujalo skákání králíků přes překážky, vědomostní kvíz či
ukázka práce s asistenčním psem.

Sobota 18. srpna 2018

V odpoledních hodinách se sjeli do
Kojetína harmonikáři z Moravy, Slovenska, ba dokonce i z Vídně a na
nádvoří VIC od čtrnácti hodin obveselovali četné obecenstvo, které navštívilo už osmnácté Setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila. V kategorii pianová harmonika se umístili soutěžící následovně: 1. místo – Josef a Miroslav
Mikulovi, 2. místo – Vladimír Matoušek, 3. místo – Dětkovčáci. V kategorii
chromatická harmonika získali: 1. místo – Roman Straka, 2. místo – František Kapsa a konečně kategorie heligonek: 1. místo – Jaroslav Melicherik,

2. místo – Isabela Zbořilová, 3. místo
– L´udovít Šalka. Věříme, že všichni
zúčastnění harmonikáři si i mimo cen
a pamětních listů odnesli krásný pocit
z odpoledne protkaného písničkami
a dobrou náladou.
K sobotnímu podvečeru patřila neodmyslitelně také mše svatá v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, která se
stejně jako den předtím odbývala od
osmnácté hodiny.
Kdo se chtěl bavit večer, bezesporu
navštívil areál sokolské zahrady, kde
se konala sobotní hodová zábava
s kapelou TipTop-Q.

Hasičské závody „O hodový koláč“

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Výstava drobného zvířectva

Setkání harmonikářů

Pouťové atrakce

Jízdy zvláštními vlaky - Krokodýl
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Kojetínské hody 2018
Neděle 19. srpna 2018

Završením a zlatým hřebem celých hodových oslav byla neděle. Ráno v devět hodin začal sváteční den mší svatou a krojovaným průvodem městem
s Ječmínkovou jízdou králů. Z důvodu
rekonstrukce sokolovny letos průvod
vyšel od Školní jídelny, kde měli krojovaní zároveň i zázemí. Odtud se tedy
průvod krátce po deváté hodině ubíral
přes Hanusíkovu ulici, ulici Svatopluka
Čecha, přes Komenského náměstí až
na Masarykovo náměstí. V čele jezdců
letos při Ječmínkově jízdě vévodil král
Libor Krčmař mladší. Po okázalém korzu po Masarykově náměstí se krojovaní,
v popředí s domácí Hanáckou besedou
a souborem Kordulka, ubírali k radnici,
kde rychtář a chasa vyzvali starostu Jiřího Šírka, aby jim předal hodové právo a symbol hodů – Ferolu. Tento akt
se odehrál následovně na připraveném
pódiu za četné účasti z řad diváctva.
Po předání těchto atributů hodů byl
starosta po zásluze potrestán rychtářem Jaroslavem Minaříkem. Rychtář
starostovi vyčetl rekonstrukci sokolovny
a nemožnost pořádání plesů v roce
2019, následně obdržel kojetínský starosta pět ran na gatě od hopařa Evžena
Fréhara. Po skončení těchto nezbytných

úkonů připravená Hanácká beseda
a soubor Kordulka předvedly krátké taneční pásmo. Dalším souborem na programu byli nejmenší hanáčci ze Sluníčka Kojetín, kteří pod vedením Kateřiny
Pastyříkové a Hany Dvouleté předvedli,
jak se kdysi museli živit poctiví řemeslníci na Hané. Poté už následoval bohatý
folklórní program, ve kterém se představily soubory Ječmínek Chropyně, Hlahol Mysločovice, Klas Kralice na Hané,
Hanácké sóbor Hruška, Kosíř Kostelec
na Hané, Mužácký sbor z Kněžpola,
Hanák Troubky a naši milí zahraniční
hosté Folklórní skupina Sobotiště ze
Slovenska. Lidový program zakončila dechová hudba Hanačka z Břestu.
V odpoledním programu starosta Jiří
Šírek ocenil mladého sportovce Jiřího
Minaříka z Kojetína. Osvěžující vložkou
bylo vystoupení malých tanečníků z Tanečního klubu KST Swing Kojetín, kteří
předvedli standardní i latinskoamerické
tance. Pro ty, jenž byli po hodovém obědě ještě vyhládlí, pořadatelé připravili
soutěž v pojídání pukačů. Z řad žen se
na prvním místě umístila Marie Šálková,
která v čase 1:32 minuty spořádala pět
pukačů. V kategorii mužů zvítězil Roman
Makuňa, ten v čase 1:06 minuty spolykal
deset pukačů. V dalších hodinách patři-

lo hodové pódium pop-rockové kapele
Crossband z Nymburku, Vypsané Fixe,
která k nám dorazila z Pardubic a punk-countryové kapele Poletíme? z nedalekého Brna. V rámci kojetínských hodů
se konalo také mnoho doprovodných
akcí, které obohatily celkový dojem
z těchto slavností. Na Masarykově náměstí si mohli nejen nejmenší zaskotačit na pouťových atrakcích, či navštívit
Hrůzostrašné sklepení v prostorách
VIC spolu ze stálou expozicí Ztracená
tvář Hané. Od soboty byl z Kroměříže vypraven zvláštní vlak Krokodýl,
který pendloval mezi Kojetínem a Tovačovem. Ten, kdo se chtěl na chvíli
osvěžit, mohl navštívit den otevřených
dveří na koupališti a posléze zavítat
do zrekonstruované budovy ZUŠ Kojetín. Pozadu nezůstal ani Husův sbor,
ten si připravil v hodovou neděli slavnostní bohoslužbu a od patnácti hodin
hodovní prohlídky židovské synagogy.
Restaurační zařízení nabídla příchozím také zajímavý program, například
projížďky na koních a ponících, které
si mohli zájemci vyzkoušet Na Hrázi
U Tondy. Jako každý rok nesměly
chybět ani pestré stánky se suvenýry
a občerstvením lemující Masarykovo
náměstí.

Krojovaný průvod městem

Ječmínkova jízda králů

Národopisné soubory na náměstí

Předání hodového práva

Sluníčko Kojetín

Ječmínek Chropyně

Hanácká beseda a Kordulka Kojetín

Hanácké sóbor Hruška - dětský
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Hlahol Mysločovice

Klas Kralice

Mužácký sbor z Kněžpola

Hanácké sóbor Hruška

Kosíř Kostelec na Hané

Hanák Troubky

Folklórna skupina Sobotiště

Dechová hudba Hanačka Břest

Kanoista Jiří Minařík se starostou

Taneční klub KST Swing Kojetín

Soutěže v pojídání pukačů

Výstava květin

Expozice drobného zvířectva

Hodový jarmark

Králičí HOP
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Cimbálová muzika Dubina

Den otevřených dveří na koupališti

Den otevřených dveří na ZUŠ

Crossband / Nymburk

Vypsaná fixa / Pardubice

Poletíme? / Brno

Návštěvnost
Akce

Pořadatel

Počet/dny

Návštěvnost

Výstava - Když ještě technika byla v plenkách

MěKS Kojetín

3/3

1.550

Expozice muzea - Hrůzostrašné sklepení

MěKS Kojetín

1/2

360

Expozice muzea - Ztracená tvář Hané
Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle
Kojetínská kytara vol. 6
Mše svaté
Večer s hudbou

MěKS Kojetín

1/2

620

tom.beket@seznam.cz

1/1

50

Hannibal Lecter

5/1

300

Římskokatolický farní úřad Kojetín

1/3

500

Dušan Meduna

1/1

50

Restaurace Na Hrázi U Tondy

2/3

1000

MěKS Kojetín

1/2

100

Kroměřížská dráha, zs.

1/2

1.500

Výstava květin

Zahrádkáři Kojetín

1/2

800

Expozice drobného zvířectva

Chovatelé Kojetín

5/2

800

Sbor doborovolných hasičů Kojetín

1/1

500

Živá hudba, Projížďky na koních a ponících
Prohlídky židovského hřbitova
Historické motorové vozy

Hasičské závody
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

SK Kojetín

2/1

500

Dušan Meduna

1/1

800

ZUŠ Kojetín

1/2

600

Technis Kojetín

1/2

1000

Setkání harmonikářů

MěKS Kojetín

3/1

350

Prezentace DDM

DDM Kojetín

1/1

100

Cimbálová muzika Dubina

MěKS Kojetín

1/1

400

Církev československá husitská

3/1

100

MěKS Kojetín

5/1

1.000

MěKS Kojetín

5/1

3.000

Město Kojetín a MěKS Kojetín

50/3

nezjištěno

Hodová zábava
Den otevřených dveří ZUŠ Kojetín
Den otevřených dveří Koupaliště Kojetín

Hodovní mše a 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

15.980
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Propagace
Forma propagace

Počet

Plakáty Kojetínské hody

www.mekskojetin.cz
www.kojetin.cz
Facebook

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Print 24

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

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín

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

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, 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

nezjištěno

Kojetínský zpravodaj

2.600 ks
posluchači, čtenáři

www.rajce.cz

150 zobrazení

Internetové kulturní portály

nezjištěno

Informační stánek na hody

2.000 návštěv

E-mailing
Propagační předměty
Dobrá pověst
Osobní doporučení

Tvorba propagace

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

500 ks

Skládačky Kojetínské hody

Rádio, tisk, televize

Obsah propagace

800 adres
1.000 ks

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...

Finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Materiál
Reprezentace
Služby
Mzdy - dohody

406.700,00 CELKOVÉ VÝNOSY

406.700,00

3.500,00 Tržby za pronájem

6.700,00

37.400,00 Příspěvek Město Kojetín
341.700,00 Dotace Ol. kraj

170.000,00
90.000,00

24.100,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

140.000,00

Závěr
Letošní nejvýznamější kulturní
akce našeho města - Kojetínské hody
opět dostály kvalit městských slavnostní. 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 zaslouží
všichni účinkující, bez kterých by letní
městské oslavy neproběhly.
Poděkování také náleží Olomouckému
kraji a všem sponzorům za finanční
podporu.
Děkujeme tedy všem, kteří přispěli
jakoukoliv měrou k pořádání a orga-

nizaci těchto důstojných slavností
a na závěr můžeme zvolat:

„Čí byly hody? Naše!“
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Evropský týden mobility 2018
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 3. do 27. září 2018
a program nabízel především
sportovní, 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 sobotu 22. září 2018 jsme se i přes
nepříznivou předpověď počasí vydali
na tradiční cyklovýlet, tentokrát za životodárnou vodou v naší krajině. Po
deváté hodině ranní se Masarykovo
náměstí začalo pomalu zaplňovat
cyklisty. Ty záhy uvítal starosta Jiří
Šírek naplněnými štamprlemi, ve kterých tentokrát nebyly trnkové kapky,
ale vzhledem k tématu letošního výjezdu obyčejná voda z pítka. Po organizačních záležitostech se kolona
cyklistů vydala k avizovanému Mlýnu
Kojetín. Zde nám podal jednatel společnosti Jan Kantorek zajímavý výklad
o vodou poháněné kaplanové turbíně,
kterou návštěvníci mohli posléze i na
vlastní oči vidět.

O funkčnosti této turbíny nebylo sporu
a někteří účastníci si po výkladu povzdechli, že by si tuto historku rádi po-

slechli klidně znovu. Po zajímavé prohlídce a neméně zajímavé přednášce
jsme se vydali směrem k Uhřičicím,
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Evropský týden mobility 2018
kde jsme navštívili Vantroky Mlýnského náhonu a unikátní vodní památku Sifon, díky němuž podtéká onen
Mlýnský náhon řeku Valovou. Toto
vodní dílo slaví letos 110. narozeniny, dodnes je funkční, a navíc nenese známky více jak stoletého provozu. Další cesta směřovala k Národní
přírodní rezervaci Zástudánčí u Lobodic, známé též jako Břehule, kde
byl pohled na toto panenské místo
doplněn o zajímavý výklad starosty
Kojetína Jiřího Šírka. Neméně poutavá byla následující zastávka v lobodické Elektrárně města Kojetína,
která už Kojetínu bohužel nepatří.
Zde se role komentátora ujal starosta Lobodic Petr Hlavinka a provedl
cyklisty jak venkovními, tak i vnitřními prostorami této impozantní budovy, kde byla k vidění taktéž kaplanova turbína, jenž je do dnešních
dnů funkční. Bohužel pro nedostatek vody a zanešený náhon nemá
v současné době tak intenzivní výkon jako v minulosti. Po památkách
technického a vodohospodářského

charakteru se výletníci vydali kolem
romantických tovačovských jezer
k soutoku Bečvy a Moravy. Ten mohli
cyklisté vidět pouze poté, co opustili
své stroje a pěšmo vystoupali podél
pásového dopravníku štěrku, z něhož byla krásná podívaná na tento
výjev. Další kroky zájemců směřovaly k přilehlému Troubeckému jezeru,
kde se seznámili s první ornitologickou rozhlednou České společnosti
ornitologické v ČR. Po návratu ke
svým kolům se všichni odebrali na
zasloužené občerstvení do malebné lobocké hospůdky U Orlů. Tam je

čekal připravený táborák, na kterém si
mohli všichni účastníci opéct špekáček a vychutnat si lahodné pivo, či sodovku od usměvavé paní hospodské.
Kdo si chtěl ještě posedět a pobavit
se, mohl do pozdního odpoledne prozpěvovat při harmonice, či se zapojit
do improvizované chvilky poezie.
Voda patří neodmyslitelně k našemu
životu. Tuto skutečnost nám připomněl při letošním cyklovýletu starosta
Jiří Šírek, kterému děkujeme za to,
že jsme s ním mohli navštívit zákoutí
a díla, která máme za humny, ale pomalu o nich ani nevíme.

Divadelní předplatné Divadlo žije!
Z důvodu rekonstrukce Sokolovny v roce 2018 se
divadelní předplatné uskutečnilo pouze v měsících lednu a únoru, kdy se konala dvě představení

v rámci cyklu, které nese název „Divadlo žije! aneb
Neseďte doma - pojďte do divadla“.
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Divadelní předplatné Divadlo žije!
17. ledna 2018 - Divadelní spolek
Kroměříž: Utíkej, Nituško
Ve středu 17. ledna 2018 měli diváci
možnost zhlédnout předposlední kus
v rámci divadelního předplatného. Divadelní spolek Kroměříž nám představil hudební komedii s názvem Utíkej,
Nituško. Jednalo se o parodii současného slovenského autora Ľubomíra
Feldeka na klasickou operetu Mamzelle Nitouche, která měla premiéru
již roku 1883 v Paříži. Tento vaudeville
sehrála mimo jiné i domácí Hanácká
scéna v roce 1956. Nové inovované
zpracování kroměřížských herců pobavilo diváky situačním humorem a momenty nečekaných zvratů, přičemž ze
21. února 2018 - Divadlo Hvozdná:
Miláčku, už mě nes.r a napiš komedii
Po nastudování inscenace Kód nula,
která byla dramatem, a kterou jsme
měli možnost vidět na Divadelním
Kojetíně, repertoár divadla Hvozdná
potřeboval něco nového pro zasmání.
I když drama bylo přijato kladně jak
diváky, tak kritiky a z divadelních festivalů si odvezlo několik cen, situace si
žádala komedii. Místo toho, aby sáhli po nějakém zaručeném titulu, který

začátku inscenace měli diváci problém
s tím, kdo je kdo. Nutno ještě dodat,
že v průběhu hry měli s touto skutečností problémy i někteří aktéři „Nitušky“. Byla představená kláštera s bujarým knírem svůj vlastní bratr, vnadná
subreta mladý poručík a organista Celestén operní autor Floridor, nebo tomu
bylo naopak? To se dozvěděli, či spíše nedozvěděli všichni, kteří navštívili
středeční představení. Silnou stránkou
všech protagonistů byl pěvecký projev,
v němž excelovala především představitelka hlavní role Denisy, Michaela
Vachová, která byla pro nábožný život
přímo stvořená a Floridor alias Celestén v podání Miloslava Kuběny. Nadčasové melodie muzikálového ražení

s umně přeloženými texty Oldřicha
Nového, podařená choreografie i scénografické zpracování byly vyvážené
a vkusné. Škoda jen, že úplně nevyzněla ona parodičnost, se kterou autor
hry počítal, o čemž svědčil i rozpačitý
závěr představení.

mají lidé rádi, se tato komedie zrodila
ve Hvozdné z pera režisérky a scénáristky Aleny Herman. Žádná hluboká
myšlenka ani velká zápletka, jen jeden
obyčejný páteční večer v panelákovém
bytě a návštěva souseda, která se tentokrát protáhla. Komedie drobných zápletek a malých překvapení s trochou
šlehačky. Možná byli diváci trochu
zaskočeni malinko vulgárním titulem,
pod kterým byla hra prezentována, ale
věřte, že to bylo snad jediné vulgární
slovo, které v inscenaci zaznělo.

Vodění medvěda a pochovávání basy 2018
V sobotu 10. února 2018 se proháněl
opět po roce v kojetínských ulicích
medvěd. Sraz všech účastníků se letos pro změnu odehrával v prostorách
VIC, které se pro tuto příležitost změnilo
v provizorní kostymérnu, pro případ,
že by někdo ze zájemců o medvěda neměl svoji masku. Většinou ale
měli příchozí své originální převleky,
kterými oslňovali okolí. Tak například
kolegyně Háčková neváhala obětovat
svoji pověst, a pro dokreslení postavy vodníka si půjčila od své známé
těhotenský plovací kruh. Po úvodním
tanečku před „Íčkem“ a odzkoušením
děla, se masopustní průvod vydal
před radnici, kde nás přivítali starosta
a místostarosta douškem lahodného
moku a jednohubkami. Když skončily
slavnostní ceremonie, starosta předal rozvernému průvodu „ostatkovy
právo“. Když vytočil medvěda, popřál
všem pevné nervy a silná játra, vydali
se medvědáři do náruče Kojetína, kde
je čekalo lahodné pohoštění. U Pedyho si všichni pochutnali na specialitách božské Božky, Hruškovi nabídli
tradiční koblížky s jemnou hruškovicí

a u Řezáčů se podávala řezaná slivoce. Chuťovým buňkám maškar neunikly ani výborné oválné karbanátky
Helči Kočičkové, po jejichž ochutnání
někteří přítomní radili, ať si je nechá
patentovat pod názvem Kočičkovy
koule. Neplánovanou zastávkou byla
návštěva v bývalém domě Jana Jakuba Vražiny, kde žíznivým otevřel nový
pan domácí Jožka Plesník. Průvod
nezapomněl navštívit ani „Pečovate-

lák“, před kterým tetina Vaculová nabídla výbornou buchtu se svařákem.
Tam také přispěchala pohotová Jitka
Juračková s plným košem pochutin
a tekutin. Záhy se především děti těšily na koblížky s pěnou, které se podávaly u Vranů v Polní ulici, tam ovlažená hrdla zapěla nejstarší obyvatelce
domu píseň Pod tou naší starou lípou,
i když Vranovi mají na dvoře od pradávna ořech. Další štace, na kterou
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Vodění medvěda a pochovávání basy 2018
se všichni těšili, byla u Gardavských
v Olomoucké ulici, kde se znavený
medvěd odskočil vyvenčit na hnojiště. Tetina se strécem nabídli nejen
chlazenou slivovici, ale i teplé kafe,
které přišlo všem k duhu. Dechovka vesele hrála, masky se roztančily
a vedle u Krčmařů už se také pomalu
chystali domácí s pohoštěním. Posléze znavené kroky ostatkářů směřova-

ly do Restaurace Na Hrázi U Tondy,
tam si slamáka, který rozverně ohlašoval masopust, spletl jeden host se
skotem. Hned naproti restauračního
zařízení nás přivítali jedni i druzí Drbalovi, od kterých jsme neodešli také
s prázdnou. Závěrem celého průvodu byla zastávka u Gračků, to už ale
medvěd pozvolna propadal zimnímu
spánku a vodníkovi vysychal šos. Po

celodenním maratonu se masky uchýlily zpět na „Íčko“, kde se znaveny
občerstvily výbornou gulášovkou, jež
vzpružila i piráty sužované mořskou
nemocí. Ještě do pozdních večerních
hodin se tančilo a zpívalo, není divu,
vždyť konec masopustu se podle tradic musí náležitě oslavit. Což se nám
letos opravdu povedlo.
Večer hasiči pochovali nebožku basu.

Brána do staréch časů na Hané
V pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018
jsme otevřeli bránu do starých časů
v prostorách nádvoří VIC. Už od rána
proudily na pomyslný selský dvorek
davy dětí i dospělých. Ti všichni se
chtěli podívat, jak naši předkové uměli zpracovávat přírodní produkty, a co
všechno se z nich dalo udělat. Zajímavým lákadlem byl i výběh se zvířaty,
která z venkovských dvorků dnes už
pomalu vymizela. Pro děti už takřka
exotická zvířata, jako krocani, perličky,
husy, kachny, slepice a kozy, dokreslovala líbivou atmosféru zašlých časů.
Při příchodu do časů našich stařenek
a staříčků přivítal návštěvníky vařič
povidel stréc Milan, která míchal tzv.
trdlem. To bylo uchyceno do trámu
jako neodmyslitelná součást kotle, ve
kterém se vařily trnky. Každý s příchozích si mohl vyzkoušet ono míchání,
které mnohdy trvalo víc jak osm hodin
a míchat se opravdu muselo poctivě,
jinak by se připálená povidla mohla

vyhodit. Když si malí účastníci nabrali
na vařečku povidla, mohli ochutnat „lézačku“. Vedle vaření trnek jsme škvařili také sádlo, aby nejmladší viděli, jak
vzniká tradiční hanácká pomazánka.
Kdo se ušpinil od „lézačky“, nebo zamastil od sádla, ten si mohl vzápětí vyzkoušet praní na valše v neckách mýdlem s jelenem. Vzhledem k tomu, že
nastal čas sklizně zelí, připravili jsme
pro návštěvníky lavor, v němž si mohli
zašlapat. Pokud byli vysíleni tímto úkonem, měli možnost si zajít do pekárny
U Tří tetin. Tam pekly chleba a výborné buchty tetiny Jituna Poláková, Maruška Gardavská a Hana Svačinová.
Někdo mohl oponovat, že ač je čerstvě upečený chleba výborný, chtěl by
něčím namazat. Tento problém jsme
odstranili na dalším stanovišti, kde se
v máselnici od pana Soldána stloukalo lahodné máslo. Ve vnitřních prostorách našeho muzea byla umístěná
improvizovaná selská jizba, kde zruč-

Cena Olomouckého kraje
Ve středu 10. dubna 2019 obdrželo
Městské kulturní středisko Kojetín významné ocenění v podobě Ceny za
výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace
kulturních hodnot za projekt „Brána do
staréch časů na Hané“. Do Moravského divadla v Olomouci se vydali zaměstnanci kulturního střediska Kateřina Lýsková a Jan Šírek, aby toto ocenění přijali z rukou Miroslava Černoška

né přadleny Janča Nováková a Kačka
Pastyříková předváděly zpracování
lnu, spřádání různých materiálů a tkaní
na destičkovém stávku. Pro zájemce,
bez alergie na peří, čekala ve svojí
komůrce děvčica Kačka, které mohli
příchozí pomoct při draní prachového
chmýří. V neposlední řadě poděkování
patří také tetinám Ivě, Jarce, Marcele,
Radaně, pacholkům a děvečkám z Mimoňů za pomoc při této akci.
Celou akci provázela vynikající nálada
a vzpomínky pamětníků, kteří mnohé
z těchto tradičních činností ještě běžně pamatovali a nadšeně o nich vyprávěli svým vnoučatům. O dobrém
nápadu a vydařené akci svědčí i počet
návštěvníků, kterých bylo kolem jednoho tisíce. Věříme, že tato interaktivní
a naučná akce otevřela nejen bránu
do starých časů, ale i bránu do srdcí
příchozích, kteří si připomenuli práci
našich předků.
a Petra Vrány, za účasti moderátora
Marka Ebena. V rámci večera vystoupil
i slavný slovenský muzikant a zpěvák
Vašo Patejdl. Slavnostnímu předání
ještě předcházel přípitek s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem
Oklešťkem. Jsme rádi, že jsme se ocitli mezi devíti oceněnými osobnostmi
a počiny z celého Olomouckého kraje,
a zároveň je to pro nás motivace do
budoucna při pořádání akcí obdobného charakteru.
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Sto let od vzniku Československa
25. října 2018 - Kojetínem napříč dějinami
Ve čtvrtek 25. října 2018, ve dnech, kdy
vrcholily přípravy oslav ke stu letům od
vyhlášení Československa, se rozhodlo Městské kulturní středisko Kojetín
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kojetín uspořádat naučnou stezku
určenou pro rodiny s dětmi. Účelem
akce bylo populárně naučnou formou
připomenout mládeži některé důležité okamžiky, které náš národ ovlivnily
právě v průběhu sta let. Na sedmi stanovištích mohli návštěvníci vidět zrod
naší republiky 28. října 1918, návštěvu
prezidenta T. G. Masaryka v Kojetíně
v roce 1929, pohnuté dny v roce 1938,
osvobození v květnu 1945, únorový
převrat roku 1948, napadení naší vlasti vojáky Varšavské smlouvy v srpnu
roku 1968 a konečně sametovou revoluci v listopadu 1989. Na všech stanovištích účinkovaly historické postavy
v dobových kostýmech, které měly za

úkol seznámit příchozí s kontextem
a událostmi daného údobí, a co vše posléze následovalo. Připomenuty byly
okamžiky příjemné a osvobozující, i ty,
které náš národ ponížily a utlačily na
několik let, či desetiletí. Aktéři se úkolu
ujali opravdu zodpovědně a nejen, že
si práci v dobových kostýmech užívali, ale připravili si i řadu her a soutěží
pro historie chtivé účastníky. Bohužel

byl o tuto akci ze strany veřejnosti malý
zájem, zřejmě proto, že se nenabízelo
nic zadarmo, snad až na pár laskomin
za správně vyplněný kvíz a vědomosti.
Každopádně jak protagonisté, tak na
padesát absolventů procházky, si akci
náležitě užili a všem, kteří se do této
akce zapojili, patří velký dík za to, že
jim není lhostejná historie našeho národa.

26. října 2018 - Výročí sta let od vzniku Československa
V pátek 26. října 2018 jsme si připomněli sto let od událostí, kterými vyvrcholila snaha o samostatný československý národ. Výročí vzniku Republiky
československé si účastníci připomenuli prvně u pomníku T. G. Masaryka
na náměstí Republiky. K této sváteční
atmosféře přispěla i účast místních uniformovaných složek městské policie
a hasičů. Čestnou stráž před pomníkem drželi také kojetínští Hanáci
a skauti. Pietní akce započala Československou hymnou, po které následoval milý a vlastenecký projev starosty
města Kojetína Jiřího Šírka. Ten vzápětí vyzval svoji kolegyni Evu Pěchovou,
aby s ním položila věnec k pomníku
T. G. Masaryka a vzdali tak hold myšlenkám a činům této ikony první republiky. Mezitím kojetínští skauti vysadili u
této příležitosti dvě lípy svobody. První
část této pietní akce byla završena písní T. G. Masaryka Ach synku, synku.

Poté se průvod odebral na místní hřbitov, kde si přítomní připomenuli padlé vojáky a oběti první světové války,
kteří se svobodné republiky nedožili,
nebo ji zažili jen krátce. V rámci vzpomínky byla do symbolického hrobu
obětem první světové války uložena
dělostřelecká nábojnice z první světové války. Ta obsahovala seznamy
obětí této hrozné války a tím, jak poznamenal starosta Jiří Šírek, byl aspoň

částečně splacen dluh Kojetínských
vůči našim předkům. Po krátkém projevu a písni Ktož jsú boží bojovníci
následovalo pokládání věnce, kterého
se tentokrát ujala Eva Pěchová spolu
s místostarostou Miloslavem Oulehlou.
Děkujeme všem, kteří si přišli připomenout vznik Republiky československé,
dobu, kdy se v našem národě formovala demokracie a uctili zároveň i památku obětí hrůzné první světové války.
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POHÁDKOVÝ RYBNÍK
V neděli 3. června 2018 jsme pokračovali ve slavení Dne dětí na Střelnici
v Kojetíně, kde se konala akce s názvem Pohádkový rybník. Tuto akci se
organizátorům MěKS Kojetín a DDM
Kojetín podařilo uskutečnit po tříleté
pauze, kdy počasí nám nebylo příliš nakloněno. Ani letos tomu nebylo
sice jinak, ke startu slavnostně hřmělo
a k radosti hastrmana lilo jako z konve.
I přes tuto krátkou přeháňku neztráceli
přítomní optimismus a za výběru písní
DJ Honzy Krejzy Prší krásně a Duhová víla tančili mezi kapkami osvěžujícího deště. Po této krátké spršce nic
nebránilo pohádkovým postavám, aby
se rozeběhly na svá stanoviště, kde si
připravily pro příchozí návštěvníky rozmanité soutěže a disciplíny.
V okolí rybníku Na Hrázi jste mohli vi-

dět například Křemílka a Vochomůrku,
Šmouly, Sněhurku se svými sedmi
trpaslíky, Šreka s Fionou a další tvory
z říše pohádek. Po zábavné obchůzce
kolem rybníka čekalo děti zasloužené
občerstvení v podobě špekáčku. Kdo
chtěl, mohl navštívit zajímavé atrakce
a stánky s laskominami nebo využít tanečního parketu a pořádně si zatančit.

Na závěr zahráli Mimoni svým kamarádům Skópó Barku, která se i pod širým
nebem setkala s velkým úspěchem.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
této akce pro naše nejmenší a přispěli
svou troškou do mlýna, ať už jako organizátoři, sponzoři nebo jako pohádkové postavičky, jež přinášely radost
nejmenším.

Rozsvícení vánočního stromu
I v Kojetíně se v pátek 30. listopadu
2018, dva dny před adventní nedělí,
rozsvěcoval vánoční strom. Pro příchozí byl připraven bohatý program
stávající se jak z hudebních, tak i dramatických bloků. Již od desáté hodiny
dopolední zaplnili náměstí prodejci,
kteří nabízeli příchozím pestrý sortiment zboží, občerstvení i zážitků v podobě pouťových atrakcí. Okolí náměstí
provoněl punč z nově otevřeného stánku, na němž se skvěl nápis Vánoce
v Kojetíně. Samotný program začal
tradiční výstavou betlémů, pořádanou
na památku zakladatelky Marie Kalovské, v prostorách galerie VIC. Příchozí
návštěvníky přivítal několika koledami
pěvecký sbor Cantas, který navodil
tu správnou vánoční atmosféru. Letos byla výstava betlémů obohacena
o nové exponáty. Za pozornost stál
například betlém z pohlednic kojetínské malířky Marie Gardavské nebo
polínkové jesličky vyrobené pracovníky MěKS Kojetín. Hlavní program na

náměstí zahájili žáci ZUŠ, kteří i přes
nepříznivé větrné počasí zahráli a zazpívali několik vánočních písní. Po vystoupení mladých talentů následovaly
tři série písní s vánoční tematikou od
kojetínské PC Music v čele s Lenkou
a Františkem Nikodýmovými, ke kterým se přidali Stanislava Dluhošová
a Hynek Dostál. Po hudební složce
přišla očekáváná pohádka, tentokrát
krkonošská. Především nejmenší, ale
nejen ti, se mohli přesvědčit o tom, jak
chtivý Trautenberk lačný muštelkového kožichu zle pochodil, a spravedlivý
Krakonoš na něj zase vyzrál a zjednal
si pořádek. Po tomto naučném příběhu, kterým herci strhli publikum i kulisy, následovalo samotné rozsvěcení
vánočního stromu. Na pódium vstoupil
starosta Leoš Ptáček s místostarostou
Miloslavem Oulehlou a spolu s dětmi

odpočítali poslední vteřiny před okamžikem, kdy světla zazářila nejen na
stromě, ale i v dětských očích. Tento
sváteční okamžik posléze završil ohňostroj na večerní, skoro adventní,
obloze. Po celou dobu této akce mohli
návštěvníci zhlédnout výstavu betlémů, nebo navštívit v prostorách VIC
dílničky pořádané DDM Kojetín. Ve vánočním čase by měl myslet člověk na
druhé a potřebné, kteří nemají to štěstí
jako ostatní a postrádají to nejcennější
– zdraví. Proto patří velké poděkování
všem, kteří mysleli nejen na sebe a zakoupili si vánoční hvězdu ve prospěch
nadace Šance při hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky Fakultní
nemocnice v Olomouci. Jsme rádi, že
jste přišli uvítat advent právě v Kojetíně
a stejně pohodově, jako probíhala tato
akce, jste prožili celé vánoční svátky.
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3. 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.
22. září 2018 - Dobré duše vol. 3
V sobotu 22. září 2018 se uskutečnila
již potřetí dobročinná akce Dobré duše,
která se letos konala na podporu léčby
Toníčka Císaře. Sešlo se velké množství lidí. Touto cestou bychom chtěli
26. prosince 2018 - Štěpánská taškařice
Na Štěpána není pána!!! Vzhledem k rekonstrukci sokolovny, se
kapela Hannibal Lecter rozhodla
letošní štěpánskou pojat trochu ji-

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.
nak. Akce se uskutečnila na nádvoří VICka. Návštěvníky zahřívaly plynové teplomety, teplý svařák
i pivo... Zahráli: Inception of Fall
(death metal), Olovan (black metal),
Sedna
(ambient/post-rock)
a Radioblunt (hip-hop/rap).

4. Kurzovní činnost
Cvičení na Bosu

CVIČENÍ PILÁTES

CVIČENÍ ZUMBA

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 - 20 cvičenců / 80x

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 / 40x

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 / 40x

Leden - prosinec 2018

Leden - prosinec 2018

Leden - prosinec 2018

TANEČNÍ KURZ

21. září - 7. prosince 2018
Kurz tanečních nejen pro studenty
místního gymnázia - vyučoval mistr
Igor Henzély z Kroměříže každý čtvrtek
od 17.00 do 19.30 hodin v sále VIC
Kojetín.
Celkem 10 lekcí + prodloužená
tanečních + závěrečná kolona.
Účast - 60 tanečníků / 10x / 1x prodloužená – 120 / 1x závěrečná – 400

5. Půjčovna
půjčovna kostýmů
Díky šikovnosti a nápadům naší pracovnice Jany Novákové disponuje MěKS
Kojetín nepřeberným množstvím divadelních a karnevalových kostýmů, které
tato pracovnice ušila a vyrobila. Protože
je o půjčování kostýmů z řad veřejnosti
velký zájem, tuto službu v příštím roce
již zpoplatníme. Během roku bylo zapůjčeno cca osmdesát kostýmů.

půjčovna krojů
MěKS Kojetín zapůjčuje pro příznivce
folklóru také ženské a mužské kro-

je nebo krojové součásti dle ceníku
MěKS. V roce 2018 pracovnice Jana
Nováková ušila a vyšila pět mužských
košil a pět vest, také dvoje chlapecké
gatě. Vyrobila také nové Hanáké právo.

půjčovna inventáře
MěKS zapůjčuje veřejnosti dle ceníku
MěKS tento inventář: sklenice, talíře,
příbory, židle, stoly a praktikáble.
Všechny zápůjčky jsou sledovány, evidovány, předány a vyúčtovány pracovníky MěKS.
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II. Vzdělávací a informační centrum
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 jeden pracovník.
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.

a podobně) při akceptaci udržitelného
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 autobusové 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,
• sběrna plakátů v Kojetíně,
• pronájmy VIC,
• zpřístupnění výstavní galerie a expozic muzea,
• zpřístupnění Židovského hřbitova
a synagogy,
• průvodcovské služby,
• internet pro veřejnost,
• wifi v budově zdarma.

Ostatní činnost:
• propagační činnost,
• zpracování, tisk a sdílení na sociálních sítích měsíčních přehledů kulturních, sportovních a společenských
akcí v Kojetíně,
• výlep plakátů v Kojetíně,
• aktualizace kojetínských akcí na
webových kulturních portálech - www.
ok-tourism.cz,
www.kudyznudy.cz,
www.vylety-zabava.cz, www.kamdnesvyrazime.cz, www.mistnikultura.cz,
www.informuji.cz, moravia.tips, www.
akcezabava.cz, www.kamnaples.cz,
• monitoring návětěvnosti,
• pomocné práce při kulturních akcích.
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. Denní 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.
Návštěvní knihy jsou také v hlavní galerii a v expozici muzea.

ČINNOST VIC KOJETÍN
VIC poskytuje veřejnosti informace
z databáze jemu všemi dostupnými
formami (ústně, telefonicky, písemně,
prostřednictvím elektronických médií
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Vzdělávací a informační centrum
PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2018
(monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC

2016

Činnost VIC

796

Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy
- plesová sezona

5823
230

- pronájem nebytových prostor

87

Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy

2017
956
5664

Činnost VIC

2018

Telefonické dotazy

1236

Osobní návštěva a dotazy

7718

- plesová sezona

150

- plesová sezona

288

- pronájem nebytových prostor

115

- pronájem nebytových prostor

196
498
64

- turistická razítka

346

- turistická razítka

445

- turistická razítka

- sport v Kojetíně

10

- sport v Kojetíně

42

- sport v Kojetíně

- firmy

35

- firmy

125

- firmy

157

- památky ve městě

158

- památky ve městě

184

- památky ve městě

170

- příspěvky do KZ

26

- příspěvky do KZ

29

- divadelní představení

444

- divadelní představení

375

- autobusy a vlaky

254

- autobusy a vlaky

244

- kalendář mikroregionu

161

- kalendář mikroregionu

64

- Screamers

25

- Screamers

38

- turistická vizitka

436

- prohlídka města s průvodcem

0

- turistická vizitka

384

- prohlídka města s průvodcem

49

- kniha o Kojetíně

86

- kniha o Kojetíně

96

- ubytování v Kojetíně

14

- ubytování v Kojetíně

87

- otevírací doba koupaliště

18

- otevírací doba koupaliště

23

- kurzy MěKS

15

- kurzy MěKS

30

- jízdní řády

26

- jízdní řády

47

- stravování v Kojetíně

42

- stravování v Kojetíně

107
204

- zajímavosti mikroregionu

236

- zajímavosti mikroregionu

- Kojetínské hody

115

- Kojetínské hody

67

- prodej vstupenek

514

- prodej vstupenek

589

- odevzdání plakátů

88

- odevzdání plakátů

94

- prodej KZ

386

- prodej KZ

690

- příspěvky do KZ

72

- divadelní představení

450

- autobusy a vlaky

373

- kalendář mikroregionu

387

- Screamers

0

- turistická vizitka

482

- prohlídka města s průvodcem

83

- kniha o Kojetíně

128

- ubytování v Kojetíně

176

- otevírací doba koupaliště

53

- kurzy MěKS

54

- jízdní řády

290

- stravování v Kojetíně

202

- zajímavosti mikroregionu

273

- Kojetínské hody

155

- prodej vstupenek

662

- odevzdání plakátů

117

- prodej KZ

608

- různé

1766

- různé

2046

- různé

1425

Návštěvníci výstavy

4333

Návštěvníci výstavy

3314

Návštěvníci výstavy

3781

Prodej suvenýrů

1276

Prodej suvenýrů

1416

Prodej suvenýrů

970

Návštěva muzea

801

Návštěva muzea

747

Návštěva muzea

841

Kopírování

1455

Kopírování

148

Internet
Celkem návštěvníků

13699

Kopírování
Internet
Celkem návštěvníků

2207
248
14667

2446

Internet

192

Hrůzostrašné sklepení

469

Celkem návštěvníků

18471

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ výstav a expozic v roce 2018
2. února - 18. března 2018
28. března - 6. května 2018
25. května - 22. července 2018
17. srpna - 26. října 2018
2. listopadu - 23. listopadu 2018
30. listopadu 2018 - 25. ledna 2019
1. ledna - 31. prosince 2018
1. ledna - 31. prosince 2018
Celkem návštěvníků

Výstava Sto let vzniku Československa
Výstava Ukrajina
Výstava Fauna a flóra na kartách
Výstava Když ještě technika byla v plenkách
Výstava k 110 letům od založení fotbaluv Kojetíně
Výstava Betlémů
Stálá expozice Ztracená tvář Hané
Stálá expozice Hrůzostrašné sklepení

494
456
499
2376
80
428
801
469
5603
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III. Městská knihovna
Městská knihovna MěKS v Kojetíně
poskytuje knihovnické a informační
služby dle Zákona č. 257/2011 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

a informačních služeb (knihovní zákon).
Dále poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) devíti
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

2016

2017

2018

6245

6242

6107

6050

Registrovaní uživatelé

822

858

873

867

- z toho do 15 let

291

369

356

365

Počet návštěvníků

20513

23680

19160

17944

- z toho návštevníků knihovny

14317

11903

11371

11059

- z toho návštěvníků internetu

518

607

533

516

- z toho návštěvníků kulturních akcí

2404

2437

2607

2602

- z toho on-line návštěvy

6196

4859

4649

3767

128

144

139

152

Výpůjčky

39379

39625

35853

34464

- z toho knihy

34708

34940

31761

30195

Akce v knihovně (kulturní, vzdělávací)

- z toho periodika

4671

4685

4092

4268

32704

28744

27012

25577

Přírůstek knihovního fondu

745

680

637

637

Úbytek knihovního fondu

655

4640

2369

2072

Stav knihovního fondu

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.

Novinky a nejzajímavější akce

Tritius
Nejvýznamnější novinkou roku 2018
byl zcela jistě přechod na nový knihovní systém Tritius, jehož ostrý provoz
byl v naší knihovně spuštěn 22. listopadu 2018. Na tuto významnou změnu
jsme se připravovali celý rok - od podání projektu k dotačnímu řízení na MK
až po realizaci. Tritius je nástupcem
úspěšného systému Clavius (námi
používaný) – nejrozšířenějšího knihovního systému v ČR a SR. Vývoj a podpora Clavia končí v roce 2020, a proto
bylo nezbytné uskutečnit přechod na
nový systém. Na pořízení Tritia jsme
získali významnou dotaci MK – VISK3
ve výši 60,47% z pořizovací ceny programu. V následujících dvou letech
nebude situace v získání dotace tak
příznivá jako letos, jelikož se předpokládá velký počet žádajících knihoven,
které budou nuceny přechod na nové
systémy řešit.
Tritius je moderní plně webový informační systém nové generace, který
propojuje čtenáře, knihovny a další
poskytovatele obsahu a bude sloužit
v knihovně další desetiletí. Je šitý na

míru českého prostředí a plně vyhovuje požadavkům českých knihoven.
Systém pracuje v zabezpečeném protokolu https a splňuje požadavky nařízení EU – GDPR.
Co nového přináší našim čtenářům,
uživatelům a široké veřejnosti? Především moderní, přehledný a rychlý
webový katalog s podporou mobilních
zařízení. Prezentuje naše data v „moderním kabátě“, umí vyhledávat v našich fondech, řadit, exportovat, hodnotit, sdílet na sociálních sítích, doporučit
uživatelům další díla a mnoho dalšího.
Dobrý knihovní program je prioritou pro
zajištění kvalitních služeb a knihovna
tím posílí svůj význam jako centrum
vzdělávání, informační gramotnosti ve
městě.
Malý knižní bazar
Trvalá nabídka vyřazených titulů po
aktualizaci fondu.
Vyhlášení a ocenění nejlepších dětských čtenářů
Literární soutěž pro seniory
Spolupráce s CSS Kojetín, anonymní
hodnocení seniorských literárních prací.

Knihovna je zapojena do několika celorepublikových projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP).
Noc s Andersenem
Celostátní akce vyhlašovaná SKIPEM
na podporu dětského čtenářství tentokrát inspirovaná milou dětskou knížkou
J. Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Zábavný program pro děti, sdílené
čtení a přespání v knihovně za účasti
starosty města Kojetína Jiřího Šírka.
Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?
Humorná literární beseda o vztazích
mezi prarodiči a vnuky.
Dům doktora Fišera – Petra Braunová
Literární beseda spojená s autorským
čtením pro děti.
Literární kavárna s Petrou Braunovou
Literární beseda a autorským čtením
o tvorbě pro dospělé čtenáře
Literární kavárna s Jarmilou Mandžukovou: Biologické hodiny – tajemství zdraví
Přednáška s praktickými návody, jak respektovat náš časový biologický systém.
Se starostou na zmrzlinu
Setkání účastníků Noci s Andersenem
se starostou města – J. Šírkem na kojetínské radnici.

strana 38

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2018

Městská knihovna
Týden čtení – Knížka pro prvňáčka
Celostátní akce v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“. Čtení a předání knih
Evelýny Koubové „Bráchova bota“.
Knihy byly získány v rámci projektu „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
Jarní Shakespearovské slavnosti
Čtení z díla světového dramatika
W. Shakespeara - „Zkrocení zlé ženy“.
Prázdniny v knihovně
Zábavné prázdninové čtení. Pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni
byli i tatínkové, babičky či dědečkové)
Dopoledne s faraony
Spolupráce s DDM Kojetín, příměstský
tábor „Egypt“ načerpal v knihovně informace a zajímavosti z našich fondů.
Den pro prvňáčka
Den otevřených dveří, návštěva
knihovny s programem.
Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína 4
Cyklická akce v rámci „Evropského
týdne mobility“, výlet na kolech za his-

torií a poznáním města, ve kterém žijeme.
Týden knihoven
22. ročník celostátní akce (vyhlašuje
SKIP) na podporu četby a knihoven.
Nosné téma letošního ročníku byla
regionální historie. Tradičně nabízíme
bezplatnou registraci do konce roku
a čtenářskou amnestii, exkurze a zábavný program pro děti.
Skautská pošta – spolupráce s Českou televizí
Knihovna jako kontaktní místo v dětském zábavně vzdělávacím seriálu
o vzniku republiky.
České století
Výstavka knih k 100 výročí vzniku republiky.
Náš osudový Madagaskar – Monika
a Jirka Vackovi
Cestovatelská beseda s promítáním
o čtvrtém největším ostrově světa.
Den stromů
Kvíz pro zvídavé děti. Hledání kojetín-

ského „Pohádkovníku“ ke Dni stromů.
Velký knižní bazar
Výprodej starších a opotřebovaných
knih.
Žena za dva muže
Literární beseda věnovaná významné
osobnosti evropských dějin – Marii Terezii, arcivévodkyni rakouské, královně
uherské a české.
Plechovky
Spolupráce s Gymnáziem Kojetín.
Sběrné místo v knihovně pro projekt
„Keňa“.
I komiks najdeš v knihovně!
Velká komiksová soutěž s nakladatelstvím Crew.
Adventní rozjímání s Poslední aristokratkou
Literární kavárna. Veřejné sdílené čtení s knihou M. Švandrlíka: Poslední
aristokratka.
Vánoce v knihovně
Vánoční program – čtení, soutěže, luštění a tvořivá dílnička.

Výpůjční činnost

Počet návštěvníků

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
34464
Počet registrovaných čtenářů
867
- z toho do 15 let
365

Pokračujeme s donáškou knih do
domu pro seniory a zdravotně handicapované občany.
Pro naše čtenáře jsme kladně vyřídili
48 požadavků meziknihovní výpůjční služby (na přání čtenáře/uživatele
zajistíme půjčení knihy u jiné knihovny)
a kladně jsme vyřídili pět požadavků
jiných knihoven.
Výborně funguje i rezervační služba,
v roce 2018 jsme kladně vyřídili 1199
požadovaných rezervací.

V půjčovnách obou oddělení jsou během roku instalovány menší výstavky
jako propagace knižních novinek.
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).

11059

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 2018 bylo zakoupeno, získáno
darem, z grantového programu a knihovnicky zpracováno, zkatalogizováno
(dle pravidel RDA) 1535 svazků knih.
Pro Městskou knihovnu MěKS Kojetín 637 svazků, pro středisko 898
svazků (financováno z dotace z rozpo-

čtů obcí). K této činnosti byla vedena
příslušná 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 mo-

dulu 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 2072 svazků
a pro středisko 2316 svazků.
Průběžně je prováděna údržba a opravy knihovního fondu.
Knihovní fond – přírůstky, úbytky
v roce 2018
Přírůstky MěK Kojetín
637
Přírůstky středisko
898
Úbytky Městské knihovny
2072
Úbytky středisko
2316

regionální funkce

mi 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 2018 tyto činnosti:
Poradenská a konzultační činnost:
Realizováno dvakrát setkání dobrovolných, neprofesionálních knihovníků, devět metodických návštěv, dvakrát ročně konzultační dny
(osmnáct konzultací).

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 Městský-
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Městská knihovna
Tvorba a cirkulace výměnných souborů:
Nakoupeno a zpracováno celkem 676
svazků a vytvořeno 36 výměnných souborů z nové nakoupených a zpracovaných knih ve čtyřech cyklech (jaro, léto,
podzim, zima).
Cirkulace výměnných souborů:
V roce 2018 bylo vyměněno mezi
knihovnami 1991 svazků v 105 výměnných souborech. Dále bylo zpracováno celkem 215 svazků v 11 souborech
do stálého fondu pro MK v Troubkách
a Kovalovicích.

Revize a aktualizace fondu:
Ve sledovaném roce proběhla v Místní knihovně Uhřičice, Oplocany a Lobodice. Revidováno bylo celkem 7730
svazků. Při revizích proběhla i aktualizace KF dle metodiky NK Praha.
Po dokončených revizích a aktualizacích knihovního fondu byly provedeny
odpisy vyřazených knih (v AKS Clavius a aktualizace prezenčních katalogů
MK).
Podpora při zpracování statistiky:
Prostřednictvím Městské knihovny
Kojetín byly zpracovány roční statistiky Kult MK všech knihoven stře-

diska 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.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2018
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 152 akcí,
které navštívilo 2602 účastníků.

AKCE Pro děti a mládež
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 2018 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 - první lekce
pro předškolní oddělení MŠ Kojetín
(celkem 5x).
● 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:
● Dům doktora Fišera – Petra Braunová - literární beseda spojená s autorským čtením pro děti (2x).
Besedy vlastní:
● Flouk a Líla – literární beseda s knihou P. Dvořákové pro školní družiny (1x).
● Za zvířátky k vodě - sdílené čtení ze
stejnojmenné knihy Z. Kovaříkové pro
školní družiny (2x).
● Chobotem sem, chobotem tam
- sdílené čtení ze stejnojmenné knihy
I. Březinové pro školní družiny (1x).
● Vítej Karle - interaktivní literární beseda
věnovaná Karlu IV. pro žáky 4. tříd (5x).
● Zimní pohádkové čtení - sdílené
čtení a povídání na téma zimní sporty,
zdraví a úrazy, s knihou S. Hämmerleho
„Nemocnice: místo, které znám“ (4x).
● První čtení – sdílené čtení knihy
E. Papouškové „Kosprd a Telecí“ a „ Jak
krásná je Panama“ pro školní družiny (2x)
● Druhé čtení - sdílené čtení knihy
M. Drijverové „ Zlobilky“, H. Doskočilové „Šimsa“ pro školní družiny (2x).
● Třetí čtení – sdílené čtení knihy
A. Niklíčkové „ Staré řecké báje a pověsti“, B. Štégera „Hanácké pohádky
a pověsti pro školní družiny (2x).

● Jarní a podzimní Shakespearovské slavnosti - čtení z díla světového
dramatika W. Shakespeara „Zkrocení
zlé ženy“ pro studenty Gymnázia Kojetína (2x).
● Kocour Josef – literární beseda
s knihou L. Rožnovské: „Kocour Josef“
pro žáky 1. tříd (2x).
● Jak to chodí v psí školce - sdílené čtení pohádkových příhod o psích
předškolácích ze stejnojmenné knihy
I. Geckové pro děti z MŠ (4x).
● Vánoční čas – sdílené čtení z knih
„Vánoční příběhy“, „Průšvihy Billa Madlafouska“, a „V peřině je myš“ 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 (3x).
● 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 (3x).
● Znáš pohádky? - vědomostní soutěž zaměřená na čtenářské znalosti
pro ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic (5x).
● Puzzle v knihovně – deskové hry
pro děti, školní družiny (1x)
● Kdo to nakreslil? - soutěž zaměřená na seznámení s nejznámějšími českými ilustrátory dětských knih pro ŠD
a Klub malých čtenářů z Polkovic (2x).
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Městská knihovna
● 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).
● Prázdninová záložka - tvořivá dílnička, výroba záložky do knihy na
prázdniny (3x).
● Dopoledne s faraony - spolupráce
s DDM Kojetín, příměstský tábor
„Egypt“ načerpal v knihovně informace
a zajímavosti z našich fondů (1x).
Prázdniny v knihovně:
● Zábavné prázdninové čtení, tvořivá
dílnička, hry, soutěže, luštění pro děti
7–15 let (4x).
● 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 (4x).
● Den stromů - kvíz pro zvídavé děti.
Hledání kojetínského „Pohádkovníku“
ke Dni stromů (2x).
● Halloween v knihovně – strašidelný program (čtení, luštění, tvoření) pro
školní družiny a Klub malých čtenářů
z Polkovic (2x).
● 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 (4x).
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 Petrou Braunovou - literární beseda spojená s autorským čtením známé pražské spisovatelky o její tvorbě pro dospělé čtenáře
(pro širokou veřejnost, 1x).
● Literární kavárna s Jarmilou Mandžukovou Biologické hodiny – tajemství
zdraví - přednáška s praktickými návody,
jak respektovat náš časový biologický
systém pro širokou veřejnost (1x).

● Náš osudový Madagaskar – Monika
a Jirka Vackovi - cestovatelská beseda
s promítáním o čtvrtém největším ostrově světa pro širokou veřejnost (1x).
Besedy vlastní:
● Babička má vždycky pravdu, ale
poslouchá ji někdo? - literární hodinka, humorná literární beseda o vztazích mezi prarodiči a vnuky pro klienty
Centra sociálních služeb a Domu sv.
Josefa (2x).
● Žena za dva muže - literární hodinka, literární beseda věnovaná významné osobnosti evropských dějin
– Marii Terezii, arcivévodkyni rakouské, královně uherské a české, pro klienty Centra sociálních služeb a Domu
sv. Josefa (2x).
● Adventní rozjímání s Poslední
aristokratkou - literární kavárna, veřejné sdílené čtení s knihou M. Švandrlíka: Poslední aristokratka pro širokou
veřejnost (1x).
Výstavky:
● Výrobky z pedigu manželů Macourkových - výstavka prací kojetínských
občanů pro širokou veřejnost (1x).
● Hu, hu, hu jaro už je tu - velikonoční
výstavka prací klientů Domu sv. Josefa
pro širokou veřejnost (1x).
● České století - výstavka knih ke
100. výročí vzniku republiky pro širokou veřejnost (1x).
● Zimní snění - výstavka výrobků
s adventní a vánoční tématikou uživatelů Domu sv. Josefa pro širokou veřejnost (1x).
● Originální šperky Alice Stonové
- prodejní výstavka originálních šperků
členky kojetínské tvůrčí skupiny Signál
64 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 - 9. ročník
celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti. Vyhlašuje SKIP. Knihovna připravila hned několik novinek ve
službách:
Kniha se záložkou - upozornění na

výjimečná díla knižní produkce. Doporučují knihovníci i čtenáři, a tím posilují
vzájemný vztah a komunikaci.
Malý knižní bazar - trvalá nabídka vyřazených titulů po aktualizaci fondu.
● Literární soutěž pro seniory - spolupráce s CSS Kojetín, anonymní hodnocení seniorských literárních prací.
● Vyhlášení nejlepších dětských
čtenářů
● Noc s Andersenem - celostátní
akce vyhlašovaná SKIPEM na podporu dětského čtenářství tentokrát inspirovaná milou dětskou knížkou J. Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“.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 Evelýny Koubové „Bráchova bota“. Knihy byly získány v rámci
projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“
● Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína 4 - cyklistická akce v rámci „Evropského týdne
mobility“, výlet na kolech za historií
a poznáním města, ve kterém žijeme.
● Týden knihoven 1. – 7. října 2018
- 22. ročník celostátní akce - vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na podporu knih a čtenářství. Nosným tématem letošního ročníku byla regionální
historie. V dětském oddělení byly připraveny hry, soutěže, luštění a tvoření
s důrazem na hlavní téma TK. Četlo se
z pověstí regionálního autora B. Štégera a hledal poklad na Šprlochu - dle
autora. V oddělení pro dospělého čtenáře byla pro nové zájemce připravena bezplatná registrace do konce roku
2018. Čtenářská amnestie (platí pro
obě oddělení) a exkurze žáků 9. tříd
a gymnázia do dospělého oddělení.
● Plechovky - spolupráce s Gymnáziem Kojetín. Sběrné místo v knihovně
pro projekt „Keňa“ .
● I komiks najdeš v knihovně! - velká
komiksová soutěž s nakladatelstvím
Crew v rámci Dne pro dětskou knihu.

OSTATNÍ ČINNOSTI

PR propagace: příspěvky do Kojetínského zpravodaje, na webové stránky
a fb knihovny, instalace informačních
panelů (chodba v prostorách VIC). Aktualizaci údajů do ADRu a CADRu (adresáře knihoven). Vedení pokladních
dokladů MěK MěKS. Objednávky mate-

riálu, PC servisu, servisu AKS Clavius
Evidence kontrolních lístků pracovní
doby pracovníků MěK.
Během roku plněny tyto a další úkoly,
vyplývající z aktuálních potřeb MěK
MěKS a knihoven střediska. Roční inventarizace MěK MěKS.

Zpracování ročních statistických výkazů včetně komentáře. Výroční zpráva
o činnosti Městské knihovny MěKS
v Kojetíně. Účast na odborných seminářích.
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Městská knihovna
Tabulka výpůjční činnosti v roce 2018
Obec

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Kovalovice

826

786

515

Křenovice

1281

1165

Lobodice

2949

Měrovice

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Periodika

Celkem

8

1036

3

8

0

1055

519

7

972

0

28

19

1026

2842

2456

76

1520

26

141

301

2064

5742

4804

3390

59

2303

8

57

817

3244

Oplocany

432

528

321

6

221

2

10

9

248

Polkovice

2371

2545

2992

102

1653

48

124

558

2485

Stříbrnice

2312

1986

1635

94

1191

25

115

470

1895

Troubky

7901

7374

7099

363

5433

80

687

197

6760

Uhřičice

1755

2844

1738

8

2452

2

64

86

2612

Knihovny celkem

25569

24874

20665

723

16781

194

1234

2457

21389

KOJETÍN

39379

39625

35853

2780

22555

1240

3620

4269

34464

STŘEDISKO

64948

64499

56518

3503

39336

1434

4854

6726

55853

Tabulka čtenářů a návštěvníků v roce 2018
2016
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2017
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2018
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

18

0

150

18

0

101

14

0

135

Křenovice

42

17

377

39

17

173

42

18

327

Lobodice

41

6

478

43

8

446

37

6

454

Měrovice

31

6

536

28

6

487

31

4

448

Oplocany

10

1

146

8

2

112

8

2

88

Polkovice

41

14

486

39

14

441

36

11

374

Stříbrnice

23

3

293

22

5

267

21

3

271

Troubky

258

71

1459

249

71

1345

243

67

1294

Uhřičice

31

8

412

13

2

170

31

5

350

Kn. celkem

495

126

4337

459

125

3542

463

116

3741

KOJETÍN

858

369

11903

872

356

11371

867

365

11059

1353

495

16240

1331

481

14913

1330

481

14800

STŘEDISKO
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IV. MĚSTSKÉ Muzeum Kojetínska
HLAVNÍ ČINNOST
V roce 2018 byla činnost muzea zaměřena především na akviziční činnost.
V roce 2015 MěKS Kojetín převedl
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových předměty a dokumenty
z pozůstalosti po Janu Jakubovi Vražinovi. Tyto předměty byly uloženy doposud v prostorách bývalého depozitáře
v Husově ulici. Exponáty byly přebrány, vyčištěny pracovnicí Janou Novákovou a zaevidovány do přírůstkové
knihy. Posléze byly zaneseny do programu Demus a uloženy v depozitáři
v budově polikliniky.
Další činností byla péče o stávající muzejní fond, drobné opravy exponátů při
přípravě výstav a jejich udržování.
Nedílnou součástí muzejního pracovníka je také pořádání osvětových
akcí pro širokou veřejnost a instalace
výstav, ať už z vlastních fondů, nebo
ve spolupráci s jinými organizacemi, či
osobami. I v roce 2018 náš muzejník
AKVIZIČNÍ ČINNOST
Jednou z hlavních funkcí muzea je
i sbírkotvorná činnost. V roce 2018 se
nám podařilo obohatit sbírky o několik
stovek exponátů, které korespondují
se stávající sbírkou. Jedná se především o dary kojetínských občanů.
Tyto dary jsou evidovány darovacími

spolupracoval s řadou badatelů a pracovníků muzejních institucí. V muzeu
proběhlo několik desítek přednášek
pro školy a širokou veřejnost v rámci
výstav a stálé expozice.
Mezi vedlejší činnosti muzejního pracovníka patří také vedení souboru Mimoni, spolupráce s dětským folklórním
souborem Sluníčko a pomoc při akcích
pořádaných MěKS Kojetín (Vodění
medveďa, Dětský karneval, Divadelní
Kojetín, Pohádkový rybník, Kojetínské
hody, akce v rámci ETM, Rozsvícení
vánočního stromu atd.)
V roce 2018 jsme také uspořádali několik populárně naučných akcí, které
měli seznámit širokou veřejnost s naší
historií a životem našich předků. Byly to
akce Brána do staréch časů na Hané,
která populární formou seznámila návštěvníky s životem našich předků
a jejich každodenními pracemi, akce
Kojetínem napříč dějinami, ta měla návštěvníky seznámit s historickými mezníky naší republiky s přihlédnutím i na

dějiny Kojetína. Brána do staréch časů
na Hané byla oceněna cenou Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot.

protokoly a skladovány v přípravně
v prostorách třetího patra kojetínské
polikliniky.
Další významnou částí byly sbírky
z pozůstalosti po J. J. Vražinovi. Tyto
předměty byly uloženy doposud v prostorách bývalého depozitáře v Husově
ulici. Exponáty byly přebrány, vyčištěny pracovnicí Janou Novákovou a za-

evidovány do přírůstkové knihy. Posléze byly zaneseny do programu Demus
a uloženy v depozitáři v budově polikliniky v Kojetíně.
V roce 2018 bylo zařazeno do sbírek
Kojetínského muzea 171 přírůstkových čísel a celkem 568 předmětů,
získaných převážně z odúmrtě po J. J.
Vražinovi.

Součástí náplně muzejního pracovníka je i komunikace jak s odbornou, tak
i laickou veřejností a příprava exponátů k výstavní a zápůjční činnosti.
V roce 2018 probíhala spolupráce s archeologem Markem Novákem z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU
v Brně (archeologické nálezy z lokality
Hradisko u Křenovic) a pracovníkem
Vlastivědného muzea v Olomouci Josefem Urbanem, který připravil výstavu o fenoménu jízdy králů na Moravě,
která byla v olomouckém muzeu realizována i za naší spolupráce v polovině měsíce května roku 2018. Na této
výstavě byly prezentovány fotografie
z Kojetína, kroj krále Ječmínka z jízdy králů v Kojetíně a další dokumenty
a exempláře.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
2. února - 18. března 2018
Výstava Sto let vzniku Československa
„Osmičkový“ rok je významný pro naši republiku a český národ, v roce 2018
jsme si připomněli sté výročí od vzniku samostatného Československého státu
v roce 1918. Při této příležitosti připravili František Riegl a Milan Zaoral výstavu
s názvem Sto let vzniku Československa.
Tato expozice mapovala naši historii od konce Rakousko-Uherské monarchie
až po současnost. V galerii VIC mohli návštěvníci vidět zajímavé dokumenty
a předměty, které provázely náš národ po celé století s přihlédnutím k historii
Kojetína. Nedílnou součástí byly i komentované prohlídky, které si mohla vyjednat jak školská zařízení, tak i soukromí zájemci po domluvě s autorem výstavy
Františkem Rieglem.
28. března - 6. května 2018
Výstava Ukrajina
Gymnázium Kojetín se zapojilo do akce Světová škola. Ve středu 28. března
2018 byla slavnostně zahájena výstava o Ukrajině za účasti pedagogického sboru, studentů zapojených do projektu, starosty, zástupců rady města a dalších
hostů.
Výstava Ukrajina byla přístupna ve Vzdělávacím a informačním centrum na náměstí v Kojetíně do 7. května 2018.
Prostřednictvím fotografií Ivy Zímové měli návštěvníci možnost nahlédnout do
východní části země, kde už čtvrtým rokem pokračuje válečný konflikt, do života
obyvatel nejen na Ukrajině, ale i Ukrajinců v Česku, seznámili se s jejich kulturou,
svátky a tradiční kuchyní. Poznali různá místa, jako je např. Kyjev, Lvov, Černobyl, sporný Krym a Zakarpatskou Ukrajinu.
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25. května - 22. července 2018
Výstava Fauna a flóra na kartách
V pátek 25. května 2018 proběhla v prostorách galerie VIC vernisáž výstavy
s názvem Fauna a flóra na kartách autorů Jiřího Novotného a Milana Bednáře organizovaných v Clubu sběratelů hracích karet. Přicházející návštěvníci se mohli
při příchodu zahloubat do klavírního přednesu Miluše Venclíkové, jež celou vernisáž hudebně doprovázela. Poté uvítal přítomné muzejní pracovník Milan Zahradník a záhy předal slovo zasvěceným personám Jiřímu Novotnému a Milanu
Bednářovi. Ti se zájmem promluvili o této výstavě, která již proběhla v minulém
roce například v Prácheňském muzeu v Písku. Překvapením páteční vernisáže
byla návštěva kouzelníka Romana Vejmoly, jež dokázal nadchnout svými triky
i nejmenší návštěvníky akce. Na této výstavě mohli návštěvníci vidět různé druhy
karet v mnoha provedeních, exponáty soudobé i více než sto let staré z rozmanitých koutů světa. Navíc byly tyto přírodní výjevy na kartách doplněny zajímavými
předměty, které k nim neodmyslitelně patří, ať už jsou to lisy na karty, pivní půllitry, popelníky s karetní tematikou, či jiné další zajímavé doplňky. Výstava byla
určena jak pro dospělé, tak i pro děti, které zaujala především úvodní část, ale
i expozice jako celek. Bez vší nadsázky, sloužil tento počin jako didaktická pomůcka, kde nejmenší mohli za pomoci rodičů rozpoznávat dinosaury, určovat
názvy květin, či jednotlivé druhy zvířat.
17. srpna - 26. října 2018
Když ještě technika byla v plenkách
V hodový pátek 17. srpna 2018 po páté hodině odpolední se libě rozezněly klavírní tóny v prostorách galerie VIC, ty v podání Miluše Venclíkové lákaly návštěvníky na vernisáž výstavy Když ještě technika byla v plenkách. Po úvodní skladbě
si vzala řeč ředitelka MěKS, Hana Svačinová, a srdečně přivítala všechny příchozí. Záhy se galerií nesla druhá klavírní melodie v koketním rytmu swingu, po
níž se ujal výkladu autor výstavy Milan Zahradník. Návštěvníky krátce provedl
jednotlivými částmi expozice, kde si připomněli mnohdy přístroje a aparáty, se
kterými se v minulosti setkávali v běžném životě. V první části expozice tak mohli
vidět historické fotoaparáty s příslušenstvím na zvětšování a sušení fotografií.
Další zákoutí této výstavy byla převážně věnována psacím strojům, šlapacím šicí
strojům, historickým rádiím, gramofonům, fonografům, hracím strojům a promítacím přístrojům. Pro příchozí si autor připravil i soutěžní kvíz, kdy měli návštěvníci
poznat melodie z flašinetu, hracího obrázku, gramofonu a polyfonu. Kupodivu
žádný ze soutěžících nepoznal známý populární šlágr z flašinetu „Za tou naší
garáží, Anča na mě doráží...“ Jako doplňky byly vystaveny i různorodé zajímavé
předměty jako například masážní strojek Omega z počátku první republiky nebo
doposud funkční žárovka Elektrárny města Kojetín z počátku 20. let minulého
století. Tu na závěr vernisáže symbolicky rozsvítil starosta města Kojetína Jiří Šírek, s přáním, aby do budoucna pomyslně svítila v srdcích kojetínských občanů.
Výstavu doprovázely i exponáty, jenž si mohli návštěvníci vlastnoručně vyzkoušet. Patřily mezi ně Meoskop – předchůdce 3D obrázků, psací stroj, indukční
přístroj tzv. „Vyderžaj pijonier“, rádio bez elektriky – krystalka, či funkční telefony
na kliku. Zajímavým zážitkem bezesporu bylo i posezení v improvizovaném kině,
kde se promítaly krátké dokumentární filmy Jaroslava Kačírka staršího, na nichž
byl zachycen život v Kojetíně a okolí v 50. a 60. letech minulého století. Kdo si
chtěl odnést památku, měl možnost se zvěčnit v improvizovaném ateliéru Hugo
Lóbala z Kojetína, kde byly k zapůjčení dobové kostýmy i rekvizity. Expozice byla
výjimečná i tím, že mimo sbírky Muzea Kojetín a autora výstavy, řadu předmětů
zapůjčili ochotní občané města Kojetína i blízkého okolí, za což jim patři velký
dík. Výstava byla otevřena do 26. října 2018. Během této doby v případě zájmu,
po domluvě s autorem, byly možné komentované prohlídky jak pro školy, tak i pro
skupinky a jednotlivé zájemce o tuto expozici.
Komentované prohlídky výstavy Když byla technika ještě v plenkách se setkaly
s velkým zájmem u škol. Od poloviny září tuto expozici navštívilo na dvě desítky
tříd především ze základních škol nám. Míru a Svatopluka Čecha. Žáci se tak
mohli přenést o několik desítek let zpět a zjistit co všechno předcházelo dnešní
moderní technice. Zjistili, jak bylo v minulosti například těžké pořídit fotografii
a hlavně ji přenést na papír nebo že jedny z prvních zvukových záznamů na voskových válečcích měly maximálně dvě minuty. S velkým zájmem u žáků se se-
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tkala část expozice věnovaná rádiům, gramofonům a hracím skříním, kde mohli
porovnat na fungujících exponátech kvalitu nahrávek v dané době. Neméně zajímavé bylo pro mladou generaci zákoutí s různými promítačkami a kamerami, jak
fungovaly tyto přístroje z konce padesátých let se žáci mohli seznámit posléze
v improvizovaném kině s originálními dobovými sedačkami. Největším zážitkem
a atrakcí pro mladé návštěvníky byl ale bezesporu indukční přístroj známý z filmu
Pelíšky „Vyderžaj pijonier“, který si ti odvážnější mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Jelikož byla výstava z části interaktivní žáci využili možnost si vyzkoušet také
psaní na stroji, rádio bez elektřiny - Kristalku, Meoskop na promítání 3D obrázků,
polní telefony na kliku, nebo se vyfotit v dobových kostýmech v atelíéru Hugo Lóbala z Kojetína. Žáci a studenti tak měli možnost se zábavnou formou seznámit
s exponáty, které předcházely dnešní technice. O tom, že se výstava setkala se
zájmem nejen u studentů, svědčí i zápisy v naší návštěvní knize:
Výstava je moc pěkná, jen ten čas tak rychle letí, hodně věcí si ještě pamatujeme, děkujeme. / Krásná výstava. Zavzpomínali jsme při filmu. / Tož konečně
pořádná véstava, kde se možem vyblbnót. / Chválím, konečně interaktivní výstava, vždy mi to tu chybělo. / Den jsme si s holkama moc užily. / Krásná výstava,
s holkama jsme se pobavily. / Přehlídku jsem si moc užil, ale nevěděl jsem, jak
doplnit inkoust do psacího stroje. / Je to nejlepší muzeum. Je to super! – 6. B
/ Výstava je super! – 6. C / Krása! Děkujeme. – 9.B
2. listopadu - 23. listopadu 2018
Výstava k 110 letům od založení fotbaluv Kojetíně
Jak jsme si v letošním roce připomněli 100 let české státnosti, tak v Kojetíně jsme
si letos připomněli 110 let od založení kopané v Kojetíně a to výstavou, která shrnula historii fotbalu od počátku, tedy od 1. listopadu 1908, kdy byl klub oficiálně
založen až do současnosti. Archiv FK Slavoj Kojetín byl z velké části zničen při
povodních v roce 1997, kdy byl uskladněn v prostorách stadionu. Od nápadu
k realizaci výstavy proběhlo spoustu mravenčí a detektivní práce několika nadšenců, kteří dali dohromady fotky, popisy fotek, materiály z archivů a jiné. Těmto
lidem patří velký dík, bez nich by výstava nebyla. Dále patří i velké poděkování
lidem, kteří ze svých soukromých sbírek a archivů zapůjčili materiály a fotky pro
uspořádání výstavy a někteří i přidali vzpomínky na svá léta ve fotbale se svými
kamarády a spoluhráči. A výsledek? Výstava se povedla. Spousta si připomněla
svá „mladá léta“ a ve vzpomínkách se vrátila zpět do doby, kdy působili ve Slavoji
Kojetín nebo ještě i v prvním SK Kojetín (jako J. Venclík), ať už jako hráči nebo
i funkcionáři. Příznivci fotbalu si připomněli své příbuzné, kamarády.
30. listopadu 2018 - 25. ledna 2019
Výstava Betlémů
V předvánočních dnech mohli návštěvníci galerie VIC zhlédnout výstavu betlémů
na počest její zakladatelky Marie Kalovské. Expozice byla zahájena slavnostní
vernisáží v pátek 30. listopadu za účasti pěveckého sboru Cantas, který obšťastnil příchozí několikero procítěně zpívanými koledami a navodil tu správnou vánoční atmosféru. Letos byla výstava betlémů obohacena o nové exponáty. Za
pozornost stál například betlém z pohlednic kojetínské malířky Marie Gardavské
nebo polínkové jesličky vyrobené pracovníky MěKS Kojetín.

STÁLÉ VÝSTAVY (OTEVŘENY CELOROČNĚ):
* ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ
Národopisná výstava ze sbírek kojetínského muzea jsou na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků.
* HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ
Poutavá atrakce nejen pro Kojetínské, ale i pro turisty.
OSVĚTOVÁ ČINNOST
Dalším posláním muzejnictví je i seznámení veřejnosti s regionální historií
a tradicemi populárně naučnou formou. V roce 2018 navštívilo muzejní
expozici Ztracená tvář Hané několik
tříd základních škol. Návštěvy proběh-

ly za asistence muzejního pracovníka
Milana Zahradníka, který podal žákům
k výstavě výklad přiměřený jejich věku.
Dětská divadelní skupina Mimoni
Z popudu zachování nehmotných tradic byl také založen dětský dramatický
kroužek Mimoni, se kterým jsme v roce

2018 nacvičili pohádku na motivy Jana
Wericha Skópá Barka, kterou jsme
i několikrát v roce uvedli. Ta získala
ocenění i na dětské přehlídce PODĚS
v Olomouci za energii vloženou do hry
a 1. cenu dětského diváka ve Václavově. V současné době nacvičují Mimoni hru na motivy povídek Z. Galušky
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MĚSTSKÉ Muzeum Kojetínska
Slovácko sa súdí. Prostřednictvím této
hry se seznamují s hanáckým nářečím,
tanečními prvky z Hané i s historickými
artefakty.
Dětský národopisný soubor Sluníčko
K pracovní náplni muzejního pracovníka
patří i spolupráce s dětským hanáckým
souborem Sluníčko při MěKS Kojetín,
které propaguje hanácký folklór.
Od začátku kalendářního roku 2018
funguje pod Městským kulturním střediskem Kojetín dětský národopisný
soubor Sluníčko pod vedením Kateřiny
Pastyříkové a Hany Dvouleté s hudebním doprovodem Milana Zahradníka.
Sluníčko se především orientuje na
zachování našich hanáckých tradic
v podobě písní, říkadel a tanců. V roce
2018 naši nejmenší Hanáčci nacvičili pásmo s názvem Řemesla. Z něho
se můžeme dozvědět, jak v minulosti
vystupovali vápeníci, dráteníci, kováři, tesaři nebo řezníci. Premiéra tohoto
pásma se uskutečnila v Bezměrově 19.
května 2018 v rámci tradičních bezměrovských hodů na místním hřišti. Celé
pásmo tak mělo možnost zhlédnout kolem pěti set diváků. Dětem ze Sluníčka
se vystoupení opravdu povedlo a spojily tak příjemné s užitečným, když byly
posléze odměněny jízdou na kolotoči.
Další vystoupení následovalo o měsíc
později v Tovačově, kde vystupovaly
s pásmem Řemesla na akci Tovačovské
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Další činností je seznamování čtenářů
s historií i současným kulturním životem,
prostřednictvím Kojetínského zpravodaje, v němž byly v minulém roce otištěny
tyto články a fotografie související s historií i aktuálním dění v Kojetíně:
Výstava betlémů (KZ, ročník XIX, č. 1,
str. 22)
Mikuláš (KZ, ročník XIX, č. 1, str. 22)
Závěrečná taneční kolona (KZ, ročník
XIX, č. 1, str. 22)
Vánoční koncert koncertu Cantas (KZ,
ročník XIX, č. 1, str. 23)
Utíkej Nituško (KZ, ročník XIX, č. 2, str.
17)
Výstava Sto let vzniku Česklovenska
(KZ, ročník XIX, č. 2, str. 17)
Vodění medveďa (KZ, ročník XIX, č. 3,
str. 18)
Historické fotografie v osmičkovém výročí (KZ, ročník XIX, č. 3, str. 26)
Country bál (KZ, ročník XIX, č. 3, str.
18)
Dětský karneval (KZ, ročník XIX, č. 3,
str. 23)

fěrtóšek. Děti tak mohly porovnat svůj
taneční projev s ostatními zúčastněnými
dětskými soubory a prohlédnout si například prostory tovačovského zámku.
Všem nejmenším Hanáčkům patří
velké poděkování za to, že i nadále udržují hanácké tradice a zvyky,
jež prezentují i mimo Kojetín. Další
díky patři samozřejmě rodičům, které děti k této bohulibé činnosti vedou
a v neposlední řadě vedoucím souboru
Kateřině Pastyříkové a Haně Dvouleté.

V osvětové a vzdělávací činnosti přispěla velkou měrou akce Brána do
staréch časů na Hané, která získala
i ocenění Olomouckého kraje. S historií se také mohli návštěvníci seznámit
při akci Kojetínem napříč dějinami, ta
proběhla u výročí sta let od založení
Československa.

Divadelní předplatné – Divadlo žije!
(KZ, ročník XIX, č. 4, str. 18)
Premiéra Hanácké scény (KZ, ročník
XIX, č. 4, str. 18)
Hanácké bál (KZ, ročník XIX, č. 4, str.
18)
Premiéra Mimoni (KZ, ročník XIX, č. 4,
str. 19)
Mimoni na PODĚSu v Olomouci (KZ,
ročník XIX, č. 5, str. 19-20)
Královny Smotané hadice z Křenovic
(KZ, ročník XIX, č. 5, str. 21)
První květnové dny svobody v Kojetíně
roku 1945 (KZ, ročník XIX, č. 5, str. 23)
Výstava Fauna a flóra na kartách (KZ,
ročník XIX, č. 6, str. 15-16.)
Mimoní v Bezměrově (KZ, ročník XIX,
č. 6, str. 16)
Královny z Křenovic v Kovalovicích
(KZ, ročník XIX, č. 6, str. 16)
ZUŠ Open (KZ, ročník XIX, č. 6, str.
17)
Sluníčko Kojetín (KZ, ročník XIX,
č. 7-8, str. 19)
Kojetínské kulturní léto (filmové i hudební) je v plném proudu (KZ, ročník
XIX, č. 7-8, str. 15)

Pohádkový rybník (KZ, ročník XIX,
č. 7-8, str. 16)
Mimoni hráli Barku seniorům (KZ, ročník XIX, č. 7-8, str. 16)
Pěvecký soubor Cantas – Jde slunce k nám (KZ, ročník XIX, č. 7-8, str.
16)
Kojetínské kulturní léto (KZ, ročník
XIX, č. 9, str. 14-15)
Když ještě technika byla v plenkách
(KZ, ročník XIX, č. 9, str. 15-16)
Dvacáté Kojetínské hody (KZ, ročník
XIX, č. 9, str. 18-19)
Se starostou na kole za vodou
v naší krajině (KZ, ročník XIX, č. 10,
str. 22)
Výstava Když ještě technika byla
v plenkách (KZ, ročník XIX, č. 10, str.
23)
Kojetínem napříč dějinami (KZ, ročník
XIX, č. 11, str. 30)
Výročí sta let od vzniku Československa (KZ, ročník XIX, č. 11, str. 30)
Mimoni ve Václavově (KZ, ročník XIX,
č. 12, str. 23)
Prodloužená tanečních (KZ, ročník
XIX, č. 12, str. 23)

(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)
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V. letní kino
Mnoha institucím a organizacím začíná v létě doba prázdnin a dovolených.
Na kultuře naopak nastává doba pořádání různých venkovních akcí.
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 devět určených pro dospělého diváka, šest pohádek pro děti a jeden film určený pro
žáky Odborného učiliště v Křenovicích.
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 každý týden.
Letní kino v Kojetíně bylo v provozu
od června až do září. Diváci mohli po

celé léto navštěvovat nádvoří VIC, kde
se promítaly většinou české komedie,
zahraniční filmy, ale i pohádky a animované filmy pro nejmenší.
S úspěchem se setkává letní kino, které funguje oficiálně již třetí sezónu na
nádvoří Vzdělávacího a informačního
centra. I letošní nabídka filmů byla
pestrá a žánrově vyrovnaná. V pátek
1. června 2018 dostaly děti ke svému
svátku muzikálovou pohádku Kráska
a zvíře. O pět dní později ve středu
6. června 2018 k nám dorazila česká
komedie Bajkeři, která teenagerům
ukázala, že vedle virtuálního světa
může být opravdový svět krásnější.
Přesně za týden herečka Taťána Pauhofová přesvědčila návštěvníky letního
kina, že lepši je mít Všechno nebo nic.
V pátek 22. června 2018 měl v letním
kině premiéru režijní debut Ondřeje Havelky Hastrman, kde v hlavních
rolích zazářili Karel Dobrý a Simona
Zmrzlá, jež v závěru filmu opravdu
dostála svému jménu. Po Hastrmanovi si mohly děti vyzkoušet Čertoviny
(29. června), maminky a především
tatínkové se posléze dozvěděli jak
správně Vrtěti ženou (4. července). Já,

padouch 3 (13. červnece) nebyl, jak
by se podle názvu dalo předpokládat,
o naší politické scéně, ale přesvědčil
nejmenší návštěvníky o tom, že není
bratr jako bratr. Vzhledem k tomu, že
už bylo po žních, mohl si nejeden divák zaběhat jako v mládí, se Zdeňkem
a Janem Svěrákovými, Po strništi bos
(18. července). Toho, kdo viděl Tři billboardy kousek za Ebbingem (20. července), pak dokázala zchladit jedině
Sněhová královna (27. července). Aby
toho nebylo málo, na nádvoří VIC se
objevily Dvě nevěsty a jedna svatba
(1. srpna) a za nimi mladý býček Ferdinand (15. srpna). Ještě k tomu všemu Ztratili jsme Stalina (22. srpna),
naštěstí nám pomohla Tátova volha
(29. srpna), jejíž zásluhou byla finální Cesta za králem Trollů (31. srpna)
absolvována bez úhony. Ještě v září
přijeli do našeho kina žáci Odborného
učiliště z Křenovic. Děkujeme všem,
kteří naše akce navštívili a doufáme,
že i v příští letní sezóně uspokojíme
široké spektrum diváků a posluchačů.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)
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VI. soubory zájmové umělecké činnosti
Dětský národopisný soubor Sluníčko
Od začátku kalendářního roku 2018 funguje pod Městským kulturním střediskem Kojetín dětský národopisný soubor Sluníčko pod vedením Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvouleté s hudebním doprovodem Milana Zahradníka. Sluníčko se především orientuje na zachování našich hanáckých tradic
v podobě písní, říkadel a tanců. V roce 2018 naši nejmenší Hanáčci nacvičili pásmo
s názvem Řemesla. Z něho se můžeme dozvědět, jak v minulosti vystupovali vápeníci, dráteníci, kováři, tesaři nebo řezníci.
Vedoucí: Kateřina Pastyříková a Hana Dvouletá. Harmonika: Milan Zahradník.
Členové souboru v roce 2018: Adéla Zavřelová, Hana Skřipcová, David Skřipec, Martin Kraváček, Pavel Zdražil, Anežka Zdražilová, Antonín Kříž, Alena Nováková, Daniel Mikláš, Klára Tejchmanová.
Pravidelé zkoušky: každá středa od 16.30 do 17.30 hodin v sále VIC Kojetín,
Masarykovo náměstí 8 Kojetín. (13 / 35x)

Vystoupení Sluníčka v roce 2018:
3. 3. 2018

Hanácké bál v Kojetíně

Sokolovna Kojetín

14. 3. 2018

Zahájení Divadelního Kojetína

Sokolovna Kojetín

19. 5. 2018

Bezměrovské hody

Bezměrov

16. 6. 2018

Tovačovské fěrtóšek

Zámek Tovačov

19. 8. 2018

Kojetínské hody (průvod a vystoupení)

Kojetín

Národopisný soubor Kordulka
Od 1. května 2018 začal pod hlavičkou MěKS Kojetín pracovat další folklórní
soubor složený z řad našich mladých Hanáků a Hanaček, který si dal název Kordulka. Mladí Hanáci začali s nácvikem tradičních hanáckých tanců a také pásma
Hanácká beseda.
Vedoucí souboru: Jana Piskovská.
Členové souboru v roce 2018: Kateřina Zavřelová, Petr Dávidík, Jan Dávidk,
Vít Piskovský, Pavel Otáhal, Jan Matoušek, Zuzana Ligurská, Klára Vybíralová,
Eva Tichá, Bronislava Belánová, Hana Ligurská, Klára Ligurská.
Pravidelé zkoušky: každý čtvrtek od 19 do 21 hodin v sále VIC Kojetín. (13 / 26x)

Vystoupení Kordulky v roce 2018:
10. 6. 2018

První oficiální krojovaná pouť
na Svatém Hostýně

Svatý Hostýn

19. 8. 2018

Kojetínské hody (průvod a vystoupení)

Kojetín

září 2018

Dožatá mše v kostele
poděkování za úrodu

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie Kojetín

Národopisný soubor Hanácká beseda

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.
Soubor se také prezentuje na folklórních akcích v okolních městech.
Vedoucí souboru: Karel Drbal. Umělecký vedoucí: Jaroslav Minařík.
Členové souboru v roce 2018: Věra Drbalová, Věra Šindelářová, Lenka Janušková, Evžen Fréhar, František Kraváček, Kateřina Krčmařová- Pastyříková, Libor
Krčmař ml., Jan Krčmař, Ladislav Gardavský ml., Ladislava Minaříková, Jiří Minařík, Hildegarda Porčová, Kateřina Sedlářová, Hubert Sedlář, Zdeněk Vrana ml.,
Kateřina Zavřelová, Břetislav Zavřel, Vladimír Zavřel, Lenka Gardavská, Milan
Zahradník, Hana Kavanová, Jaroslav Drbal, Františka Drbalová, Hana Dvouletá,
Ladislav Gardavký st., Marie Gardavská, Zdeněk Vrana st., Ludmila Vranová, Ela
Kavanová-Lachenderová, Jan Lachender, Jiří Kavan, Bronislava Belanová, Eva
Tichá, Jarmila Jurmanová, Stanislav Valenta, Helena Zavadilová, Víťa Zbožínek,
Jarka Hrabčíková, Pavel Skácel, Jana Pískovská, Vítek Pískovský.
Pravidelné zkoušky: každý pátek od 20 do 22 hodin v sále Sokolovny, v tělocvičně ZŠ nám. Míru Kojetín. (20 / 40x)
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soubory zájmové umělecké činnosti
Vystoupení Hanácké besedy v roce 2018:
20. 1. 2018

X. Hanácké bál v Hrušce

6 párů - polonéza, Hanácká beseda

3. 3 2018

Hanácké bál v Kojetíně

12 párů - polonéza, Doudletská,
Moravská beseda

5. 6. 2018

Svajba
Kateřina a Richard Pastyříkovi

Záhlinice, VIC Kojetín

8. 5. 2018

Podzámecká zahrada Kroměříž

5 párů - Varšavěnka, Ty kojecky
hatě, Sedlácká, Na té naši Hané

19. 5. 2018

Hanácký den - Kroměříž

6 párů - Lobodice, Vápenická, Hanko
rozmilá, s Kosířem Hanácká beseda

9. 7. 2018

Pod starým ořechem
Ořechov

6 párů - Lobodice, Vápenická,
Po hanácky sobě dupnem,
Ty kojecky hatě, Sedlácká

28. 7. 2018

Malohanácké řemeslné jarmark
Vanovice

7 párů - Lobodice, Vápenická,
Po hanácky sobě dupnem, Hanko
rozmilá, Ty kojecky hatě, Sedlácká,
Na té naší Hané

18. 8. 2018

Dožínky Zlínského kraje
Kroměříž

5 párů - Lobodice, Vápenická,
Po hanácky sobě dupnem, Hanko
rozmilá, Ty kojecky hatě, Sedlácká,
Na té naší Hané

19. 8. 2018

Kojetínké hody

10 párů - průvod, předání práva, Ty
kojecky hatě, Sedlácká, Na té naší
Hané, Po hanácky sobě dupnem

2. 9. 2018

Dožínky Mikroregionu
Holešovsko - Holešov

6 párů - Steklé Janek, Varšavěnka,
Ty kojecky hatě, Sedlácká,
Na té naši Hané

4. 9. 2018

Podzámecká zahrada Kroměříž

4 páry - Po hanácky sobě dupnem,
Hanko rozmilá, Ty kojecky hatě,
Sedlácká, Na té naši Hané

20. 9. 2018
22. 9. 2018

Stavění brány
Svajba Ela a Jan Lachenderovi

Kroměříž
Podzámecká zahrada Kroměříž

26. 10. 2018

Výročí sta let od vzniku
Československa

Čestná stráž u pomníků v Kojetíně

2. - 4. 12.
2018

Školení souboru, výlet na
sv. Hostýn a rozhlednu Maruška

Tesák

28. 12. 2018

Tradiční rozloučení
se starým rokem

VIC Kojetín, PC music

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.
Vedoucí skupiny: Eva Zítková
Členové skupiny v roce 2018: Eva Staňková, Barbora Kalousová, Jana Piskovská, Hana Skřipcová, Anežka Skřipcová, Antonín Kalous, Pavel Piskovský, Jan
Davidík, Petr Davidík, David Skřipec.
Pravidelné zkoušky: každý pátek od 17 do 20 hodin v sále Sokolovny, v tělocvičně ZŠ nám. Míru Kojetín. (11 / 40x)

Vystoupení Lucky While v roce 2018:
17. 2. 2018

Country bál Kojetín

Sokolovna Kojetín

13. 5. 2018

Hody Hruška

Hruška

12.–14. 10.
2018

Country Dance Festival
Jasana Bonuše

Praha

17. 11. 2018

Skautský country bál

Doloplazy u Olomouce

21. 12. 2018 Poslední zkouška - vánoční posezení

VIC Kojetín
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Dětská divadelní skupina Mimoni
Kojetínská dětská divadelní skupina Mimoni vznikla v únoru roku 2016 po náročné celodenní akci Vodění medvěda ulicemi Kojetína. 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. V roce 2017 začali pod režijním vedením Milana Zahradníka
a Hany Svačinové s nácvikem divadelní pohádky na motivy Jana Wericha Skópá
Barka, kterou v roce 2018 zdárně odpremiérovali a několikrát reprízovali.
Vedoucí skupiny: Milan Zahradník a Hana Svačinová.
Členové skupiny v roce 2018: Zuzana Medunová, Marie Medunová, Lenka Kusáková, Dan Šóš, Martin Nosek, Ela Nosková, Anna Hovorková, Pavlína Košťálková, Martina Šušlíková, Martin Ligač, Kristýna Ligačová, Eliška Gambová,
Jakub Ovísek, Jan Polách, Jana Dostálíková.
Pravidelé zkoušky: každé úterý od 15.00 do 16.00 hodin v sále VIC Kojetín,
Masarykovo náměstí 8 Kojetín. (17 / 40x)

Vystoupení Mimoňů v roce 2018:
5. 1. 2018

První zkouška v novém roce 2018

VIC Kojetín

10. 2. 2018

Vodění medvěda v Kojetíně

ulice Kojetína

6. 3. 2018

„Skópá Barka“ - premiéra

sál Sokolovny
Kojetín

18. 3. 2018

„Skópá Barka“ - Divadelní Kojetín
(Udělení Zvláštní ceny
od Milana a Svači za to, že jste!)

sál Sokolovny
Kojetín

21. 3. 2018

„Skópá Barka“ pro školy

sál Sokolovny
Kojetín

14.–15. 4.
2018

„Skópá Barka“ - dvoudenní regionální
přehlídka dětského divadla PODĚS
v Olomouci (Ocenění za energii
vloženou do představení)

ZUŠ „Žerotín“
Olomouc

16. 5. 2018

„Skópá Barka“

Kulturní dům
Bezměrov

3. 6. 2018

„Skópá Barka“ - Pohádkový rybník
Na Hrázi v Kojetíně

Střelnice Kojetín

6. 6. 2018

„Skópá Barka“ - akce Centra sociálních
služeb Kojetín

22. 6. 2018

Poslední zkouška před prázdninami

táborák
na nádvoří VIC

14. 10. 2018

„Skópá Barka“ - III. ročník soutěžní přehlídky amatérských souborů v Holešově
(nesoutěžní představení)

Kino Svět
Holešov

25. 11. 2018

„Skópá Barka“ - divadelní přehlídka
O Václava 2018 (nesoutěžní představení)
1. místo ceny dětského diváka

Kulturní dům
Václavov

4. 12. 2018

Poslední zkouška v roce 2018

Masarykovo
náměstí u stánku

sál VIC Kojetín

Divadelní soubor Hanácká scéna

V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní
soubor Hanácká scéna Kojetín. V divadelní sezóně 2018 Hanácká scéna reprízovala komedii českých autorů Michaely Doleželové a Romana Vencla s názvem
Když se zhasne, kterou nastudovala na podzim roku 2015. V březnu 2018 úspěšně odpremiérovala duchařskou komedii z pera Pam Valentine Láska mezi nebem
a zemí. S touto inscenací se soubor zúčastnil Divadelního Kojetína, kdy odborná
porota udělila dvě čestná uznání Pavlíně Lukášové za herecký výkon v roli Marcii
Bradshawové a Markétě Krchňákové za herecký výkon v roli Strážného anděla.
Režijně soubor vedl Josef Vrána - herec Olomouckého divadla, poté Jana Nováková z Olomouce.
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Vedoucí souboru: Marie Němečková.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2018: Lucie Němečková, Naďa Šoborová, Jan Nedbal, Alexandr Michajlovič j. h., Radek Baštinec,
Pavlína Lukášová, Markéta Krchňáková, Bedřich Mokrý, Jan Krejsa.
Pravidelé zkoušky: každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín, v sále
VIC Kojetín. (10 / 20x)

Představení a akce Hanácké scény v roce 2018:
19. 1. 2018

Divadelní představení
Láska mezi nebem a zemí

Divadlo Šumperk

2. 3. 2018

Láska mezi nebem a zemí - premiéra

Sokolovna Kojetín

10. 3. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Horní Heřmanice

14. 3. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Divadelní Kojetín
Sokolovna Kojetín

22. 3. 2018

Divadelní představení
Sluha dvou pánů

Moravské divadlo
Olomouc

24. 3. 2018

Když se zhasne

Štěpánov

10. 4. 2018

Koncert Hany Zagorové v Přerově

Přerov

26. 4. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Chropyně

27. 4. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Pivín

4. 5. 2018

Divadelní představení Edith

Němčice nad Hanou

5. 5. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Lubná

27. 5. 2018

Divadelní představení
Smotaná hadice Křenovice: Královny

Kroměříž

14. 7. 2018

Když se zhasne

Velká Bystřice

7. 8. 2018

Letní grilování

Pivín

28. 8. 2018

Divadelní představení
Cyrano z Bergeracu

Korunní pevnůstka
Olomouc

14. 9. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Bílovec

4. 10. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Polkovice

8. 10. 2018

Divadelní představení Maryša

Divadlo Prostějov

12. 10. 2018

Koncert Lucie Bílé

Kroměříž

2. 11. 2018

Divadelní představení
Point Prostějov: Baskervilská bestie

Pivín

8. 11. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Štěpánov

9. 11. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Němčice n. H.

11. 11. 2018

Láska mezi nebem a zemí

Tištín

2. 12. 2018

Tři oříšky pro Popelku

Praha - rodinná show

21. 12. 2018

Vánoční večírek

Pivín

Příležitostná divadelní skupina Vedle jak ten smrk
hrající jen u vánočního stromu

Skupina divadelních nadčenců, kteří si rádi zahrají divadlo, hlavně u vánočního
stromu, existuje už od roku 2007, ale až v roce 2018 si dala oficiální název Vedle
jak ten smrk. Poprvé se u vánočního stromu představila v roce 2007, kdy zahrála
dětem příběh Kojecké Betlém aneb Jak to všechno možná bylo v režii Radima
Korába. Od té doby vystupuje skupina pravidelně s novým divadelním představením nebo scénkou v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu v Kojetíně.
Vedoucí skupiny: Hana Svačinová.
Divadelní představení a scénky skupiny:
Kojecké Betlém aneb Jak to všechno možná bylo (2007), Návštěva z nebes
(2008), Anděl Frikulín (2009), V Betlémě už není místo (2010), Zamrzlík (2011),
Jak Kojetín k orloji přišel (2012), Hrátky s čertem (2013), Kojecké orloj (2014),
Jak Trautenberk pořádal vepřové hody (2015), Zamrzlík (2016), Obušku z pytle
ven (2017), Jak Trautenberk chtěl nový kožich (2018).
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Skupina se každým rokem herecky obměňuje, u vánočního stromu již vystupovali: Hana Hásová, Zuzana Hladíková, Jan Kramář, Klára Krčmařová, Milan Ligač, Marie Němečková, Zdeněk Novák, Tereza Panáková, Hana Svačinová, Jakub
Šírek, Jana Baluchová, Marek Machalík, Markéta Páleníková, Pavlína Dvořáková,
Jana Hrušáková, Radka Izsová, Tomáš Mašek, Emilie Vránová, Milan Zahradník,
Honza Raclavský, Marcela Válková, Veronika Blablová, David Dvořák, David Hás,
Alena Zicháčková, Martina Večerková, Jana Dostalíková, Eliška Gambová, Anna
Hovorková, Pavla Košťálková, Lenka Kusáková, Marie Medunová, Martin Nosek,
Ela Nosková, Jakub Ovísek, Daniel Šóš, Martina Šušlíková, Kateřina Lýsková...
Pravidelné zkoušky: jsou nepravidelné, vždy pár dnů před akcí... (7 / 5x)

Pěvecký soubor Cantas

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 doprovázela. Za přispění Olomouckého kraje
se podařilo natočit a vydat vánoční CD s názvem Tisíc andělů. V roce 2018 odezpíval soubor několik koncertů v Kojetíně a okolí. Sbormistryní souboru je Zuzana
Zifčáková, která je zároveň korepetitorem a soubor hudebně doprovází.
Vedoucí souboru: Zuzana Zifčáková.
Členové souboru v roce 2018: 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, Hana
Dvouletá, Jana Večeřová.
Pravidelé zkoušky: každá středa od 18.30 do 20.00 hodin v klubovně CSS Kojetín. (18 / 40x)

Koncerty a akce pěveckého souboru Cantas v roce 2018:
17. 6. 2018

Jarní koncert „Jde slunce k nám...“

nádvoří VIC Kojetín

8. 8. 2018

Kojetínské hudební léto
s kapelou Countrio Hodonín

Masarykovo náměstí
Kojetín

10. 8. 2018

Koncert na Svatovavřineckých
hodech s hudební skupinou Countrio

Masarykovo náměstí
Hodonín

30. 11. 2018

Zpívání na vernisáži výstavy Betlémy

Galerie VIC Kojetín

14. 12. 2018

Koncert ...za tou cestou ku Betlému

Základní škola
Hrubčice

16.12.2018

Koncert ...za tou cestou ku Betlému

sál VIC Kojetín

19.12.2018

Koncert ...za tou cestou ku Betlému

Kostel sv. Vavřince
Výšovice

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. Každým rokem skupina
pořádá alespoň dvě výstavy v Kojetíně a prezentuje se i v okolí.
Vedoucí skupiny: Jaroslav Kačírek.
Členové skupiny: Boleslav Leinert, Petr Leinert, Jan Leinert, Jaroslav Hebnar,
Milan Mráz, Jaroslav Řihošek, Pavla Kačírková, Jiřina Malacková, Renata Sedláková, Hana Svačinová, Alice Stonová, Jiří Šírek, Jiří Ston, Ivana Bělařová, Radka
Michálková, Petr Zatloukal, Jana Večeřová, Vladana Popelková, Jan Leinert, Jaroslav Řihošek, Petr Zatloukal, Radko Pavlacký.
Pravidelné schůzky: každý první pátek v měsíci v klubovně ve 3. patře polikliniky
Kojetín. (10 / 12x)

Činnost v roce 2018:
19. 1. 2018

Zimní setkání členů tvůrčí skupiny

Hotel Pivovar

4.–6. května
2018

Výstava v Uhřičicích

Uhřičice

16. 11. 2018

Podzimním setkání členů

Hotel Pivovar
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VII. publikační a Vydavatelská činnost
Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v roce 2018 opět jedenáct čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj v nákladu 650 ks,
ve kterém byly uveřejňovány veškeré úřední záležitosti z radnice
a vedení města, školské, společenské,
kulturní a sportovní informace z našeho města a Mikroregionu Střední Haná.
Každý měsíc (11x) se scházela redakční rada pro vydávání KZ, která
v roce 2018 pracovala ve složení - Jiří
Šírek, František Řezáč, Olga Odehnalová, Hana Svačinová, Jakub Šírek,

PUBLIKACE

Milan Zahradník, Kateřina Lýsková
/ Alena Židlíková.
Distribuce KZ byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Místní občané,
firmy i organizace také využívali předplatného na rok 2018.
Všechna čísla zpravodaje byla vždy
k 10. v daném měsíci zveřejněna
v elektronické podobě na webových
stránkách MěKS.
Při vydávání periodika musíme dbát
na dodržení zákona č. 46/2000 Sb.
(tiskový zákon), o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku. Všechna čísla byla řádně zasílána příjemcům (Národní knihovně ČR,

Moravské zemské knihovně, Knihovně Národního muzea v Praze, Ministerstvu kultury, Poslanecké sněmovně - Parlamentní knihovně, Městské
knihovně v Praze a dvanácti krajským
knihovnám), kteří mají nárok na zasílání povinných výtisků periodik.
Grafickou úpravu a sazbu zpravodaje zajišťují pracovníci MěKS Kojetín
v grafickém programu Adobe InDesign
CS3.
Zpravodaj tiskla firma Vydavatelství
Brázda Břeclav.
Prodejní cena zpravodaje v roce 2018
byla 12 Kč.

V roce 2018 MěKS Kojetín nevydalo žádnou publikaci, brožuru ani knihu.

VIII. propagační činnost
Veškerá činnost Městského kulturního
střediska Kojetín s bohatou fotodokumentací je prezentována na internetové adrese:

www.mekskojetin.cz

Internetové stránky MěKS jsou velmi
přehledné s hezkou image. Návštěvníci zde najdou obsáhlé informace
o veškeré činnosti MěKS Kojetín.
Webové stránky jsou rozděleny do
deseti hlavních sekcí, které mají další
podsekce. Stránky aktualizuje pracovnice MěKS pravidelně každý den dle
potřeby. Fotografie jsou umístěny na
www.rajce.idnes.cz
MěKS Kojetín, všechna jeho střediska
(Městská knihovna, Městské muzeum, VIC Kojetín, Letní kino) i zájmové
soubory se samostatně prezentují na
facebooku.
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Webové stránky MěKS Kojetín - návštěvnost
Počítadlo z: https://analytics.google.com
Rok 2015
Měsíc

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2016

Rok 2017

Počet návštěvníků

Počet
zobrazení
stránek

MěKS

Knihovna

Počet
zobrazení
stránek

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2018
Počet
zobrazení
stránek

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zobrazení
stránek

852

137

5299

2.266

328

11.823

2.429

327

12.814

2.422

325

11.998

Únor

1849

369

12618

2.332

346

13.834

2.289

334

11.894

2.539

294

13.859

Březen

2598

313

15875

3.024

319

17.722

3.200

337

17.137

4.414

443

25.316

Duben

1756

277

10251

1.900

265

9.477

1.965

316

10.442

1.917

275

11.408

Květen

1930

298

9296

1.818

280

9.193

2.103

265

10.614

2.273

334

12.429

Červen

2214

289

10700

2.040

353

11.256

1.875

303

9.713

2.516

260

12.062

Červenec

2252

375

10302

2.356

360

11.285

2.280

329

11.614

2.859

316

17.287

Srpen

2508

278

12515

3.524

292

18.370

3.909

320

21.325

5.379

296

30.679

Září

1887

301

10439

2.277

341

12.498

1.774

358

10.460

1.896

290

9.140

Říjen

2144

401

11062

2.170

401

11.613

1.746

350

9.529

2.157

357

10.683

Listopad

2759

328

13358

2.351

327

11.489

2.607

332

13.914

2.594

367

12.020

Prosinec

1954

253

8080

1.688

255

8.684

1.578

261

8.538

1.821

210

8.278

Celkem

24703

3619

129831

27.746

3.867

147.244

27.755

3.832

147.994

32.787

3.767

175.159

Průměr
/den

67,67

9,91

76,23

10,62

76,25

10,53

90,10

10,35

Leden

Facebook - stránky, skupiny
Skupina, stránka

Počet
členů

MěKS Kojetín

840

Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín

349

Knihovna Kojetín

237

Městské muzeum MěKS Kojetín

45

Letní kino MěKS Kojetín

155

Akce Kojetín a okolí

213

Skupina, stránka

Počet
členů

Divadelní Koječák

118

Mimoni MěKS Kojetín
Hanácká scéna Kojetín

22
120

Cantas MěKS Kojetín

25

Hanácká beseda Kojetín

42

Lucky While MěKS Kojetín

41

Propagace MěKS Kojetín
● barevné plakáty - pravidelný výlep

v Kojetíně (obchody, restaurace, školy, jedenáct sloupů a deset výlepových
cedulí), výlepy v Chropyni, Kroměříži,
Přerově, Hulíně, Prostějově, v obcích a městech Mikroregionu Střední
Haná), dále na nástěnkách MěKS Kojetín - Sokolovna, Tyršova ulice, VIC,
● 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 webových stránkách

MěKS Kojetín a Města Kojetín (pravidelná aktualizace),
● informace o akcích a pozvánky
v Kojetínském zpravodaji,
● informace o akcích a pozvánky ve
skupinách a stránkách MěKS Kojetín
na facebooku,
● pravidelné uveřejňování akcí na
webových portálech: kudyznudy.cz,
vylety-zabava.cz,
kamdnesvyrazime.cz, mistnikultura.cz, informuji.cz,
moravia.tips, akcezabava.cz, kamnaples.cz
● pravidelné uveřejňování akcí na
webstránkách Olomouckého kraje
www.ok-tourism.cz,
● Emailing - týdenní rozesílání po-

zvánek (cca 800 kontaktů)
● informace v tisku a v rádiích (články, pozvánky, programy...),
● tradiční tiskoviny významných kulturních akcí - brožurka Divadelní
Kojetín, skládačka Kojetínské hody
a Kojetínské kulturní 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, PF, upomínkové předměty Kojetína, keramika, CD...
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Nové propagační suvenýry
Magnetka Sestav si svůj svět®
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Magnetka Sestav si svůj svět®
Kojetínské hody

Oválný štítek na hole
Kojetín č. 323

Odznak (barva zlatá / stříbrná)
Kojetín

Stamp štítek (zlatý/stříbrný) - Město
Kojetín - Hornomoravský úval No. 501

Stamp medaile (zlatá/stříbrná) - Město
Kojetín - Hornomoravský úval No. 501

Turistická vizitka - Sifon u Uhřičic No 4632

Placka K♥jetín (bílá, červená)

Samolepka K♥jetín (různé barvy)

Hrnky K♥jetín (různé barvy)

Silikonový náramek K♥jetín
(bílý, různé velikosti)

Ozdoba - Anděl domácí pohody,
K♥jetín (zlatý, stříbrný)

Výroční turistická známka - 100. výročí vzniku Československé republiky 1918–2018
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Další vzdělávání pracovníků v roce 2018
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, Český systém kvality,
semináře Vědecké knihovny Olomouc, porady neprofesionálních knihovníků střediska Kojetín, Muzeum v 21. století,
Muzejní systém Demus.

Opravy, revize, pořízení v roce 2018
Opravy v budovách MěKS, hrazených z MěKS Kojetín:
- výměna vadných bojlerů a splachovačů na wc,
- výměna ventilů u radiátorů,
- oprava klik a dveří VIC, KD Kovalovice,
- stěhování inventáře ze Sokolovny.

Revize:
- revize EZS a EPS na VIC,
- revize výtahu a plošiny na VIC,
- revize hasicích přístrojů a hydrantů na všech budovách,
- revize elektrospotřebičů ve všech budovách.

IX. VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Vedlejší hospodářská činnost plynula
z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů budov - KD Sokolovna - do 25.
března 2018, VIC Kojetín, Husova ulice 64 a KD Kovalovice na společenské, prodejní i soukromé akce.
Prostředky získávala organizace také
z maloobchodního prodeje (VIC), za
kopírování písemných materiálů, za
inzertní a reklamní služby.
Dlouhodobě uzavřené pronájmy:
- Husova ulice 64 - dva sklady
DDM Kojetín (1-12/2018)
- Zkušebna v KD Kovalovice
IQ Opice, Dušan Drbal (1-12/2018)

- Zkušebna v KD Kovalovice
Václav Peterka (1-12/2018)
- Sklep, podium dvě šatny Sokolovny
ZUŠ Kojetín (1-2/2018)
Krátkodobě uzavřené pronájmy
- pravidelné:

Krátkodobě uzavřené pronájmy
- nepravidelné:
KD Sokolovna (do 25. března 2018):
Soukromé akce (2x)
Plesy (5x)
Volby (2x)

1. patro Sokolovny:
Alena Flegelová (1x týdně, 1-2/2018)
Vladimíra Šrámková (1x týdně, 1/2018)

VIC Kojetín:
Soukromé akce (48x)
Prodejní akce (3x)
Školení, zastupitelstvo, volby (15x)

Sál VIC:
Monika Paráková (1x týdně, 1-5 a 9-12/2018)
Lenka Vágnerová (1x týdně, 10-12/2018)
Radka Michálková (2x týdně, 1-12/2018)
Gabriela Matoušková (1x týdně, 1-12/2018)
DDM Kojetín (1x týdně, 1-5 a 9-12/2018)

KD Kovalovice:
Knihovna (úterý 17-19 hodin
sudá sobota 15-16 hodin)
Ping pong (1-12/2018)
Soukromé akce (24x)
Volby (4x)
Osadní výbor (3x)
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Celkový přehled akcí a návštěvnosti v roce 2018
Rok 2014
Akce

Pořady pro dospělé

Počet
akcí

Rok 2015

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2016

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2017

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2018

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

10

1840

9

1700

15

2250

10

2000

4

560

Akce pro školy a děti

9

2700

10

2800

7

2100

5

1500

3

820

Plesy, zábavy, veselice

4

800

4

1000

4

1500

3

1000

4

1000

Akce na náměstí

2

3000

2

5000

2

6000

2

6000

4

6000

Brána do staréch časů Hané

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1000

1/15

2150

1/15

2200

1/17

2500

1/15

2500

1/15

2310

3/9

600

3/6

1000

2/7

950

2/5

550

1/2

300

Evropský týden mobility

1/13

450

1/11

500

1/9

500

1/7

500

1/8

200

Kojetínské hody

1/41

10000

1/38

10000

1/42

10000

1/59

14830

1/50

15980

1/5

2000

1/5

2000

1/5

2000

1/5

2000

1/7

1900

Letní kino

-

-

7

200

8

700

16

1200

16

1029

Festivaly, přehlídky

4

1500

4

1500

2

1000

4

1500

2

500

Klubové večery

7

500

2

100

0

0

0

0

0

0

Výstavy - galerie VIC

7

1340

7

1800

6

3314

7

3781

6

4333

Expozice muzea

1

340

1

1000

1

747

1

841

2

1270

15/397

8420

10/328

9000

9/270

7380

6/282

8595

4/172

5320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Akce Městské knihovny

98

1680

128

2400

144

2437

139

2607

152

2602

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

15430

-

15600

-

16240

-

14913

-

14800

Návštěvníci VIC

-

8780

-

9300

-

9638

-

10045

-

12868

622

61530

577

67100

539

69256

560

74362

448

72792

5/152

4000

5/160

3800

6/212

3500

6/270

3300

9/258

3788

Sluníčko - vystoupení

-

-

-

-

-

-

-

-

5

500

Kordulka - vystoupení

-

-

-

-

-

-

-

-

3

200

Han. beseda - vystoupení

-

-

-

-

-

-

-

-

11

4590

Lucky While - vystoupení

-

-

-

-

-

-

-

-

5

520

Mimoni - představení

-

-

-

-

4

550

2

300

9

1520

Han. scéna - představení

9

1000

3

300

12

1200

9

900

13

1400

Cantas - koncerty

7

1200

2

600

3

600

1

300

7

850

Signál 64 - výstavy

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200

CELKEM - soubory

168

6200

165

4700

231

5850

282

4800

312

13568

CELKEM - MěKS

790

67730

742

71800

770

75106

842

79162

760

86360

Divadelní Kojetín
Divadelní předplatné

Kojetínské hudební léto

Kurzy - cvičení, taneční
Zájezdy

CELKEM
(KS, VIC, MK, MM, LK)

Zájmové soubory - zkoušky
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Pořízení DDHM

Ostatní finanční náklady

558

569

Ostatní finanční výnosy

Dotace z OK a MK

příspěvky
od obcí
-střediska
Účtová
osnova
Příspěvky a dotace na provoz

Dotace na účetní odpisy

669

672

672

672

FKSP

Fond rezervní

Fond rezervní - sponz.dary

Investiční fond

412

413

414

416

Fondy celkem

Fond odměn

411

Název fondu

Výsledek hospodaření po zdanění

388 296,38

198 798,00

47 000,00

56 930,61

29 033,14

56 534,63

Stav k 1. 1.
dle rozvahy

0,00

0,00

ZISK(+), ZTRÁTA(-)

Daň z příjmů

5 735,00

591

5 735 000,00

0,00

-25 000,00

1 136,00

6 745,00

29 440,00

83 608,58

1 500,00

2 500,00

41 080,00

60 136,00

8 289,00

987 558,00

2 930 456,00

786 615,38

75 681,00

2 569,00

97 646,00

465 539,00

0,00

325 938,76

182 440,00

25 000,00

55 759,76

62 739,00

Tvorba
fondu

0,00

0,00

5 735 000,00

Město Kojetín
Upr.plán
Skutečnosti
v Kč
5 705,00
5 705 560,00
v tis.
Kč
30,00
29 440,00

5 735,00

0,00

-25,00

1,00

7,00

30,00

84,00

2,00

2,00

41,00

60,00

8,00

987,00

2 930,00

0,00

786,00

76,00

3,00

98,00

465,00

404,95

84 639,00

50 000,00

1 500,00

592 455,00

1 009 787,62

55 000,00

161 565,00

192 404,95

345 839,25

123 200,00

408 803,00

313 843,00

30 000,00

20 000,00

44 960,00

0,00

Čerpání
fondu

-55,00

-55,00

1 033,00

305 432,14

67 395,00

42 000,00

92 690,37

46 812,14

56 534,63

Stav za obd.
dle rozvahy

-33 788,67

-33 788,67

975 998,95

247,00
247 000,00
Ostatní (vlastní zdroje)
Upr.plán
Skutečnost
0,00
v tis. Kč
v Kč

1,00

90,00

50,00

645,00

1 088,00

0,00

0,00

55,00

165,00

192,00

326,00

150,00

Ostatní (vlastní zdroje)
Upr.plán
Skutečnost
v tis. Kč
v Kč
200,00
131 778,42

208 584,00

401 584,00

2 880,00

3 003,00

415,00

51 051,00

150 150,00

0,00

0,00

0,00

401 584,00

55,00

55,00

480,00

301 247,65 Podpis:

67 395,00

0,00

404,95

84 639,00

50 000,00

1 500,00

71 682,00

310 810,00

801 039,00

7 463 304,52

0,00

-25 000,00

1 136,00

6 745,00

29 440,00

85 049,58

1 500,00

2 500,00

43 960,00

63 139,00

8 704,00

1 064 545,00

55 000,00

3 317 093,00

192 404,95

1 143 980,63

75 681,00

2 569,00

112 054,00

57 588,90

696 797,00

0,00

0,00

7 618,00

30,00

31 770,43

31 770,43

7 495 074,95

29 440,00

247,00
247 000,00
CELKEM
200,00
193 000,00
Upr.plán
Skutečnost
5 705,00
5 705
v tis.
Kč
v Kč560,00

0,00

1,00

90,00

50,00

0,00

75,00

405,00

815,00

7 618,00

0,00

-25,00

1,00

7,00

30,00

87,00

2,00

2,00

44,00

63,00

9,00

1 065,00

55,00

3 320,00

192,00

1 147,00

76,00

3,00

118,00

65,00

747,00

Příděl do FO:

25.01.2019 Příděl do RF:

50%

50%

15 885,21

15 885,22

Kč:

20 355,00

PO splatnosti

STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ v Kč:
Návrh na rozdělení zlepš.VH (jen k 31.12.):

65 559,10

65 559,10

382 492,00

4. Q 2018

CELKEM
Upr.plán
Skutečnost
v tis. Kč
v Kč
610,00
528 417,46

Za období:

STAV
PŘED splatností
Tvorba FKSP za prosinec
POHLEDÁVKY
15 258,00
2018, byla odvedena v
92 690,37 lednu 2019.
ZÁVAZKY
8 703,80
42 000,00
NÁVRH
% z VH
42 627,65

56 534,63

71 682,00

310 810,00

316 932,90

1 441,00

25 936,00

74 922,00

0,00

11 526,00

14 408,00

57 588,90

108 058,00

Doplňková činnost
Upr.plán
Skutečnost
v tis. Kč
v Kč

75,00

405,00

425,00

3,00

40,00

100,00

35,00

20,00

65,00

132,00

Doplňková činnost
Upr.plán
Skutečnost
v tis. Kč
v Kč
30,00
23 053,00

Krytí fondů Stručný komentář při
dle rozvahy nekrytí fondů:

0,00

0,00

370,00

0,00
Region + obce knihovna
200,00
193 000,00
Upr.plán
Skutečnost
v tis. Kč
v Kč

0,00

170,00

370,00

0,00

3,00

3,00

1,00

38,00

125,00

0,00

0,00

Region + obce knihovna
Upr.plán
Skutečnost
v tis. Kč
v Kč
200,00
194 085,00

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN

PŘEHLED o hospodaření příspěvkové organizace (dle řádné uzávěrky)

Město Kojetín
Upr.plán
Skutečnosti v Kč
v tis. Kč
180,00
179 501,04

VÝNOSY CELKEM

672

Jiné ostatní výnosy

Úroky výnosové

649

Zúčtování fondů

648

662

Výnosy z prodaného zboží

Výnosy z prodaného majetku

604

646

Tržby z prod. služeb

Výnosy z pronájmů

602

603

NÁKLADY CELKEM

Tvorba a zúčt.oprav.položek

Náklady z vyřazených pohledávek

556

557

Jiné ost. náklady

Odpisy dlouhodobého majetku

549

Jiné daně a poplatky

538

551

Ost.soc.náklady

Silniční daň

528

531

Ostatní soc. pojištění

Zák.soc.náklady

525

527

Mzdové náklady-dotace

Mzdové náklady

521

Zák.soc.pojištění

Fondy- dotace+úroky

518

521

Ostatní služby

518

524

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Opravy a udržování

511

512

Prodané zboží

504

513

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

501

502

Účtová osnova

Název příspěvkové organizace:

Výroční zpráva MěKS Kojetín
Rok 2018

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

Výroční zprávu MěKS Kojetín za rok 2018
zpracovala Hana Svačinová, ředitelka p. o.
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