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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 srpna 2019 rekonstrukce),
● Vzdělávací a informační centrum,
Masarykovo náměstí 8,
● Depozitář muzea, Husova ulice 64,
● Depozitář muzea, Poliklinika Kojetín,
● 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, zprostředkovatelská činnost),
● 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...“,
● 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, Vodění medvěda a pochovávání
basy, Stavění a kácení mája, Pohádkový rybník, 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,
● zprostředkovatelská 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 2019 MěKS dobře spolupracovalo s Městem Kojetín, Městským
úřadem Kojetín, místními školami,
Domem dětí a mládeže v Kojetíně,
Centrem sociálních služeb v Kojetíně,
dobrovolnými hasiči, místními organizacemi, sportovními oddíly, hudebníky
a ostatními subjekty ve městě.
Chod MěKS Kojetín zajišťovali v roce
2019 tito pracovníci (10 úvazků):
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Kateřina Lýsková - programově kulturní pracovník, pokladník
3. Kateřina Krčmařová - ekonomka,
4. Jana Nováková - správce Sokolovny, úklid, osvětlovač-zvukař (od
1.9.2019 snížení úvazku 0,8)
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 (do
31.8.2019)
9. Zuzana Dočkalová - informační pracovník (od 1.9.2019 na dobu určitou
po dobu mateřské),
10. Jarmila Látalová - správce VIC, úklid
VIC, knihovny a depozitáře muzea.
V roce 2019 bylo uzavřeno 46 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - víkendové
informační práce v letním období, uvaděčské práce, lepení plakátů, zvučení
a osvětlení, divadelní lektoři, knihovnice, úklidové a pomocné práce, redakční práce na KZ, moderování, divadelní, hudební a taneční vystoupení...
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
I. Kulturní středisko
● Organizování, pořádání
kulturních a společ. akcí
● Pořádání významných
kulturních akcí města
● Pořádání akcí tradičních
● Klubová činnost
a hudební festivaly
● Kurzovní činnost
● Propagační činnost
● Publikační činnost
● Zprostředkovatelská 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
● Kopírování

Pronájmy nebytových
prostor

● 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 2019
● 19. ledna 2019 - Dětský karneval
(VIC Kojetín, MěKS Kojetín, Agentura
Koráb Brno)
● 26. ledna 2019 - Myslivecký ples
(KD Kovalovice, Myslivci Kovalovice
a Popůvky)

● 16. února 2019 - Hanácké bál
(KD Křenovice, MěKS Kojetín, Hanácká beseda, Hanačka Břest, Hallo
Band, Dubina)
● 2. března 2019 - Vodění medvěda
(MěKS Kojetín, Medvědice - Kateřina
Pastyříková)

● 2. března 2019 - Hasičské bál
s pochováním basy (VIC Kojetín, SDH
a MěKS Kojetín, duo PC Music)
● 9. března 2019 - Dětský karneval
(Sokol Kovalovice, KD Kovalovice)
● 9. března 2019 - Sportovní večírek
(Sokol Kovalovice, KD Kovalovice)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE V ROCE 2019

● 12. června 2019
Hudební léto (2): Cantas, ZUŠ,
Gymnázium Kojetín a Adam Hobza
● 5. června 2019
Filmové léto (2): Po čem muži touží
● 19. června 2019
Filmové léto Retro (3): Slunce, seno,
jahody
● 21. června 2019
Filmové léto (4):
Bohemian Rhapsody
● 26. června 2019
Hudební léto (3): Tomáš Kočko
a orchestr
● 28. června 2019
Filmové léto pro děti (5): Pračlověk
● 29. - 30. června 2019
Soustředění Mimoňů v Bezměrově
● 1. - 3. července 2019
Letní tábor v Rajnochovicích
(ve spolupráci s Pionýrskou skupinou
Kojetín, tábor předčasně ukončen)
● 3. července 2019
Filmové léto (6):
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
● 10. července 2019
Hudební léto (4):
Hudba pro pamětníky - Diskant
● 12. července 2019
Filmové léto pro děti (7):
Raubíř Ralf a internet
● 17. července 2019
Filmové léto Retro (8):
Vesničko má středisková
● 19. července 2019
Filmové léto (9):
Ženy v běhu

● 24. července 2019
Hudební léto (5):
Keith Thompson (UK)
● 26. července 2019
Filmové léto pro děti (10): Coco
● 31. července 2019
Filmové léto (11): Pepa
● 2. srpna 2019
Filmové léto (12):
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
● 9. srpna 2019
Filmové léto pro děti (13):
Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru
● 14. srpna 2019
Filmové léto Retro (14):
Slavnosti sněženek
● 16. - 18. srpen 2019
Kojetínské hody 2019
(Něco Mezi, Anna K., Voxel)
● 24. srpna 2019
Hudební léto (6):
Rockový pátek
Peřeje, USaPES, Hanz‘s Fuckers,
Checkpoint
● 21. srpna 2019
Filmové léto (15): Teroristka
● 28. srpna 2019
Filmové léto (16): LOVEní
● 30. srpna 2019
Filmové léto pro děti (17):
Jak vycvičit draka 3
● 30. - 31. srpna 2019
Slavnosti piva Kojetín 2019
(pomoc s propagací)
● 1. září - 31. prosince 2019
Sokolovna ve zkušebním provozu
- stěhování

● 30. listopadu 2018 - 25. ledna 2019
Výstava Betlémů
● 17. ledna 2019
Mimoni: derniéram Skópá Barka
● 5. února - 8. března 2019
Výstava Keňa
● 14. - 17. března 2019
27. ročník Přehlídky amatérských
divadelních souborů
Divadelní Kojetín–Křenovice 2019
● 18. března - 26. dubna 2019
Výstava Převratná léta 1945-1968
● 7. dubna 2019
Vynášení Moreny (oživly tradice)
● 12. - 13. dubna 2019
Velikonoce na Hané (oživly tradice)
● 20. dubna 2019
Kojetínský Majáles (Dubňáles) 2019
● květen - srpen 2019
Kojetínské kulturní léto 2019
(hudební i filmové)
● 11. května 2019
Vítání ptačího zpěvu
● 13. května - 30. srpna 2019
Výstava Jízda králů na Hané - lidový
obyčej v proměnách času
● 25. května 2019
Střední Hanou na kole
● 31. května 2019
Hudební léto (1): ZUŠ Open Kojetín
● 31. května 2019
Filmové léto pro děti (1):
Pat a Mat znovu v akci
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Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
● 6. září 2019 - 15.listopadu 2019
Výstava: Signál 64 - Quo vadis
● 7. - 8. září 2019
Velká cena města Kojetín - taneční
soutěž 2019 (pomoc s propagací)
● 15. - 20. září 2019
Evropský týden mobility 2019
● 19. září 2019 - 6. prosince 2019
Taneční pro mládež
● 19. září 2019
Zdeněk Izer - Na plný coole
● 20. září 2019
ETM: Kam dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína 5 (knihovna)
● 21. září 2019
Dobré duše vol.4 (dobročinná hudební akce na podporu léčby Dana Dufka)
● 11. a 12. října 2019
Brána do staréch časů

● 23. října 2019
Prodloužená tanečních
● 26. října 2019
Bethrayerfest 2019
● 16. listopadu 2019
„S písničkou se mládne“ Kojetín
2019 (akce zrušena)
● 22. listopadu - 19. prosince 2019
Výstava: Betlémy
● 22. listopadu 2019
Adventní jarmark (Masarykovo náměstí)
● 22. listopadu 2019
Rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí
● 22. listopadu - 31. prosince 2019
Vánoce v Kojetíně (stánek na náměstí)
● 5. prosince 2019
Návštěvy domácností:
Mikuláš, anděl a čerti

● 6. prosince 2019
Závěrečná kolona tanečních
● 11. prosince 2019
Předvánoční vyhrávání žáků
ZUŠ Kojetín
● 13. prosince 2019
Sedmdesátiny divadelního souboru
Hanácká scéna MěKS Kojetín
● 16. - 20. prosince 2019
Vánoce na Hané
(oživly tradice)
● 18. prosince 2019
Vánoční koncert
pěveckého souboru Cantas
„…na koledu idem k vám“
● 24. prosince 2019
Štědrovečerní vyhrávání z balkonu
VIC Kojetín:
Dechový kvintet ZUŠ Kojetín
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2. Vícedenní akce, projekty a akce tradiční
27. ročník Přehlídky amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín-KŘENOVICE 2019
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 - Olomoucké-

ho, Jihomoravského, Zlínského i Moravskoslezského.
Dvacátý sedmý ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní
Kojetín 2019 byl řádně organizátorem - Městským kulturním střediskem Kojetín - vyhlášen v měsíci
listopadu 2018, a tím byl Kojetín zařazen mezi sedmnáct 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,
Valašské křoví Slavičín, Ostravské
buchary a Divadelní Vsetín), které
jsou pořadateli postupových divadelních přehlídek s nominací nebo doporučením na 28. celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla 8. Divadelní Piknik Volyně
2019, která se konala ve dnech 28.
června – 7. července 2019.
Letošní Divadelní Kojetín, jeho
27. ročník, proběhl ve dnech 14. až
17. března 2019 v sále Kulturního
domu v Křenovicích (z důvodu re-

konstrukce Sokolovny). Program
nabídl deset představení, včetně
jednoho, které bylo zařazeno do programu mimo soutěž.
Devět představení bylo soutěžních
a hodnotil je lektorský sbor, který vybral inscenace, které nominoval i doporučil programové radě Celostátní
přehlídky hudebního a činoherního
divadla 8. Divadelní Piknik Volyně
2019.
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
2019. Programová rada Divadelního
Pikniku zařadila do programu přehlídky nominovanou inscenaci z Kojetína
– tragikomedii Do zdi Divadla Exil
Pardubice, a také dvě doporučené inscenace – tragikomedii Vůně třešňového dýmu Divadla Prkno Veverská
Bítýška a absurdní drama Audience
Divadelního studia Viktorka Holešov.
Ve Volyni uspělo DS Viktorka Holešov – oba představitelé získali
cenu a Audience byla doporučena
na Jiráskův Hronov.

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 devíti soutěžních sou-

borů 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 Křenovicích 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 Křenovicích 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 (Plejtvák, Dobrodružství
Toma Sawyera, Tango demente, Hotel
mezi dvěma světy, Biomatka aneb Běž

do řiti s kus-kusem), ale i tragikomický
(Vůně třešňového dýmu, Do zdi), drama (Její Pastorkyňa) i absurdní drama
(Audience).
Letos s důvodu konání mimo Kojetín

nebyla přizvána nesoutěžní divadla
pro děti.
Na závěr přehlídky vystoupili žáci Základní školy Křenovice s pohádkou
O Čvachtislavovi a Lucimíře.
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Velmi krásné shrnutí Divadelního
Kojetína–Křenovic 2019 napsala
Petra Richter Kohutová ve svém
příspěvku do Amatérské scény:
Divadelní Kojetín 2019 v Křenovicích
S trefou Do zdi, s Audiencí a Vůní
třešňového dýmu
Divadelní Kojetín, jehož dvacátý sedmý ročník proběhl ve dnech
14.-17. 3. 2019 jako oblastní přehlíd-

Divadlo Prkno Veverská
Bítýška Vůně třešňového
dýmu

Vůně (původně Čas) třešňového
dýmu Kateřiny Rudčenkové je poetická introvertní hra, v níž se realistické motivy prolínají se snovými,
dramatická linka s lyrickou, postavy
skutečných žen (výtvarnice Anny, její
matky, soudkyně Marie, a ze záhrobí
přicházející babičky Valérie) se přelévají do svých archetypálních podob
(do Růženky, Sněhurky a Popelky);
hra se v roce 2007 dostala do finále
Cen Alfréda Radoka a není snadné ji
převést na jeviště. Zúčastněné tvůrčí
osobnosti, režisérku a autorku scény Evu Petrželovou, autorky kostýmů
a doplňků Veroniku Ráčilovou a Michaelu Hažmukovou a účinkující Veroniku
Vítkovou, Jarku Vykoupilovou a Jitku
Malíčkovou, všechny z divadla Prkno
Veverská Bítýška, inspirovala k výpovědi o hledání sebe samé a svých kořenů, o mezigenerační (ne)komunikaci
a v obecnější rovině o tom, jak různorodý může být ženský úděl a jaké ne-

ka amatérských divadelních souborů
s postupem na Divadelní Piknik Volyně, byl výjimečný ve třech ohledech. Za prvé: kvůli rekonstrukci kojetínské sokolovny se přehlídka odehrála v kulturním domě Křenovice
a tradičně skvělý kojetínský pořadatelský tým doplnily členky místního
spolku Smotaná hadice. Za druhé:
pryč je doba, kdy jsme měli pocit, že
si ochotníci v těchto končinách vybírají pouze situační komedie, a pokud

sáhnou jinam, málokdy uspějí. Letos
byl veseloherní žánr s tím vážnějším
namixován přesně půl na půl, navíc
jsme se dočkali jiných typů komedie,
od černé a absurdní po mystifikační.
Za třetí – jako by tématika potemněla a zvážněla; hraje se o hledání
kořenů národních, rodinných, osobních a také, sečteno a podtrženo,
o lásce, cti a smrti (jen ve dvou kusech se neumíralo, ať už zdánlivě či
skutečně).

konečné množství možností může mít
v dnešním světě. Inscenace přináší
nadmíru osobní výpověď, navíc sofistikovaně udělanou: vše se děje v esteticky příjemné a zároveň funkční scéně (z ubrusů a prostěradel v různém
odstínu bílé, s postupně dotvářeným
obrazem na zdi), s kostýmy hojně rozehrávanými (zejména svatební šaty
s obručí jsou použity na mnoho různých způsobů); výraznou roli hraje zvuková stránka (písně Radůzy
s upravenými texty; jen použití nahrávek některých pasáží jsou diskutabilní)
a koneckonců i svícení (představení

nemá technika, herečky řeší změnu
světel z jeviště). Nejpodstatnější byly
přesvědčivé herecké výkony. A problematické pouze ty výstupy, v nichž snovost nebyla nahrazena hrou; zůstaly
v příliš obecné rovině a nemohly být
náležitě herecky uchopeny.
Bylo uděleno čestné uznání Jitce Malíčkové za roli Valérie-Popelky, cena
Divadlu Prkno Veverská Bítýška za
tvůrčí a metaforický přístup k realizaci textu, čestné uznání za inscenaci
a doporučení k zařazení do programu
Divadelního PIKNIKU Volyně.

Divadlo Brod Uherský Brod
Dobrodružství Toma
Sawyera

Velkou devizou „příběhu pro poškoláky“ Dobrodružství Toma Sawyera v podání Divadla Brod z Uherského Brodu
je kvalitní dramatizace režiséra Romana Švehlíka, jenž si vybral z předlohy
Marka Twaina především dobrodružné
motivy a kriminální zápletku a vystavěl
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komediálně laděný, přesto temný příběh s vraždou a nedětským dilematem: riskovat život udáním vraha nebo
mlčet a nechat odsoudit nevinného?
Inscenace funguje velmi dynamicky
– dobře vybraná ragtimová hudba
rytmizuje jednotlivé výstupy a udává
tempo, pracuje se s rychlými změnami
a filmovým střihem, některé výstupy

mají charakter němé grotesky. Scéna je
variabilní a dynamice inscenace nakloněná; za zmínku stojí „podjeviští“, kudy
teče řeka Mississippi, ve které se tu
a tam někdo topí, tu a tam po ní projede
parník, tu a tam se objeví rozličná zvířena, od ryb po želvu a mořského koníka,
všechny je „vodí“ dívka na pennyboardu… Ojedinělé chyby spadaly na vrub

menšího hracího prostoru, než na jaký
je soubor zvyklý. Cena za souhru Tobiáši Soukeníkovi v roli Toma Sawyera
a Kryštofu Švehlíkovi v roli Huckleberryho Finna byla zasloužená; spontaneita,
zároveň přesnost při tvorbě postavy
a schopnost vést dialog byla ovšem
vlastní všem dětským hercům v této inscenaci nejen pro pány kluky.

Divadlo 6. května Holešov
Její pastorkyňa

byla zajímavá Kolušina Evy Stodůlky
Nejedlé, která jeviště „rozsvítila“ a přinutila herecké partnery jednat (čestné

uznání za herecký výkon) a hudba,
zejména „vodní“ motiv, Ladislava Mrlíka (čestné uznání).

Divadelní studio Viktorka
Holešov Audience

noval jeden z diskutujících při debatě – „s komunisty to bylo strašné, ale
byla to i p.del“. Vzhledem k tomu, že
Roman Uwe Juráň, představitel Sládka (cena za herecký výkon) a Jakub
Jack Leško, představitel Vaňka (čestné

uznání za herecký výkon), jsou mladší než kombinace Landovský-Abrhám
i Landovský-Havel, vyznění jejich rolí
se posouvá. Sládek už není rezignovaný muž, semletý minulým režimem, Vaněk není hloubavý intelektuál

DS Slavkov u Brna
Tango demente

Černá groteska Nenada Djapiče Tango
demente o okouzlení tancem, karetních
hrách a eutanazii je prezentována Marií Gottwaldovou, Elenou Knotkovou,
Martou Tesákovou a Alenou Doležalovou, dámami ze slavkovského souboru,
jež kolega Fekar něžně nazval „slavkovskými babkami se zběsilostí nejen
v srdci“; režírovali je Eliška Rubešová
a Stanislav Olbricht. Vitalita a energie
představení byla obdivuhodná (a soubor za ni získal čestné uznání).

Že si Divadelní spolek D6K Holešov
s režisérem Konrádem Popelem vybral jako předlohu nové inscenace
Její pastorkyni Gabriely Preissové, je
logické. Má mnoho společného s Maryšou bratří Mrštíků, již uvedli na přehlídce loni (a odvezli si doporučení na
Divadelní PIKNIK Volyně). Tentokrát
se nezadařilo: příliš lyrizovaná inscenace stojí na deklamaci textu, nikoli
na jednání, jako by herci na pozadí
postaveného výtvarného obrazu naskočili vždy na jednu emocionální vlnu
a rezignovali nejen na změny situace,
ale i na smysl. Z hereckých kreací

Audience v podání holešovské Viktorky (tento divadelní spolek se vydělil ze
souboru D6K s tím, že chce dělat divadlo trochu jinak) ukázala, že havlovské
zobrazení absurdity lidské existence
silně rezonuje i dnes; hra, obecně vnímaná jako „to s tím Lanďákem, jak se
tam chlastá a žvaní o ničem“, se stala
díky účinkujícím vedeným Konrádem
Popelem (cena za režii) výjimečným
zážitkem. V kulise opotřebované kanceláře s reklamami a Bohdalkou na
zdech, s nezbytnými basami piva, tranzistorákem na stole a vařičem nutným
k ohřátí konzervy lančmítu probíhá dialog sice absurdní, ale přesně herecky
uchopený, z něhož zřetelně vystupuje
jak beznaděj, tak humor; to, co pojme-
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s proklamovanými morálními zásadami; první z nich je labilní, chycený do
tenat vlastního života a existenční nejistoty, bez síly cokoliv udělat se svým
životem – Roman Uwe Juráň ho vybavil nervózní žoviálností a úporností
v pokusech vynutit si Vaňkovu pozornost plácáním po zádech, utíráním
se do jeho ramene po návratu z WC
a agresivním ukazováčkem, jímž Vaňka
bodá do prsou či mu přizvedává loket,
aby pil více a rychleji; Jakub Jack Leško
(čestné uznání za herecký výkon) pak
zůstává klukovsky nejistý, s pevnými

životními postoji, ale zároveň empatický; z obou je pak cítit samota a to, že
„tančí tak rychle, jak dokážou“. Práce
s detailem, rekvizitní jednání, důsledné dovádění motivů k pointě i porozumění pro obě lúzrovské existence jsou
jen některé ze skutečností, které jsme
si při sledování představení užívali.
A tak Audience získala čestné uznání
za inscenaci a doporučení na Divadelní PIKNIK Volyně; stejně jako Vůně
třešňového dýmu – doporučení jsou
bez určení pořadí. Navíc za inscenací
putovala jedna ze dvou Cen diváka.

Mimochodem, neodpustím si jednu citaci. Kolega Fekar se pokusil zachytit
podstatu Audience v básni ala Havlovy Antikody: „Pivo, pivo, pivo, bohdalka, pivo, pivo, pivo, hajzl, bureš, pivo,
pivo, pivo, šerkézy, pivo, pivo, pivo,
lančmít, pivo, pivo, pivo, hajzl, bohdalka, pivo, pivo, pivo, kohout, holub,
pivo, pivo, pivo, kohout, holub, skladník, pivo, pivo, pivo, bohdalka, pivo,
pivo, pivo… kohout, holub, skladník,
pivo, pivo, bohdalka, hovno, pivo,
pivo, bohdalka, pivo, pivo, hajzl, hovno.“ :-d

DS Svatopluk
při DK Hodonín Plejtvák

dokázali text vyložit do posledního písmenka (někteří porotci jásali nad prostým vysvětlením vzniku kruhů v obilí),
postavy jsou přesně typově obsazeny
a vesměs uměřeně a věcně odehrány (Jiří Pavúček a Ingrid Nesvadbová
získali za role doktora Struny a služky
Dobromily čestná uznání za herecký
výkon), scéna zachycující výřez Strunova bytu činí hrací prostor malým až
nesnesitelně, hudební vstupy mají ko-

mentující charakter a v závěrečném
chóru Vítej, rybko přerostlá tkví přirozený kvazipatetický vrchol inscenace.
Tvůrcům náleží poklona za odvahu,
s níž se pustili do nelehkého žánru
a textu vzniklého ve specifických podmínkách (čestné uznání za dramaturgickou volbu); inscenace hodonínských
přesvědčila, že Plejtvák může do jisté
míry jako svébytná předloha fungovat
i mimo Kabaret Calembour.

Divadla Exil Pardubice
Do zdi

mattovo Play Strindberg v roce 2015
nebo Čechovova Racka, s nímž jsme
se setkali na FEMAD Poděbrady před
dvěma lety). Navíc bedosovský svět
je jí blízký, seznámila se s ním v roce
2013, kdy Exil uvedl jeho Zdravotní
vycházku s Kateřinou v hlavní ženské
roli. Nutno zmínit, že její práce byla
v případě Do zdi komplexní (i proto
cena za režii) – se Sašou Gregarem

uvedla špatný překlad předlohy do
použitelného stavu, spolu s účinkujícími hru vyložila a zkrátila (hodinová
stopáž je akorát), naplánovala postupné odkrývání a přesné dávkování
informací tak, aby se postupně složil
a vynikl silný příběh o paměti, vině
a odpuštění, a jednoduchou scénu
(před paravánem lampa, invalidní
vozík a příruční stolek) připravila pro

Komedii Plejtvák, pocházející z pera
Milana Šotka, z dílny Kabaretu Calembour a nejlepší tradice českého mystifikačního divadla, oceněnou v roce
2013 Cenou Alfréda Radoka, si vybral
režisér Vladimír Jašek k inscenování
v DS Svatopluk při DK Hodonín. Komedie je v prvním plánu zprávou o cestě
skeletu plejtváka myšoka z norského
pobřeží a jeho neumístitelnosti v nedostatečně rozsáhlém, byť nově postaveném českém Národním muzeu, v plánu
druhém ohlasem cimrmanovské poetiky a humoru, v plánu desátém divadelní
variací na téma malost českého národa
(sedm plánů muselo být odstraněno
z důvodu malé kapacity článku ve velké
Amatérské scéně). Intelektuální humor
předlohy, postavený na slovních hříčkách a pohrávání si s motivy buditelského elánu a s naivisticky uchopenou
atmosférou konce devatenáctého století, evidentně souboru vyhovuje; tvůrci

Vrchol kojetínsko-křenovické přehlídky se odehrál v sobotu v podvečer.
Drama Do zdi Nicolase Bedose (u nás
uvedené pouze jednou, pod názvem
Viktorova cesta v pražském Divadle
bez hranic v roce 2013) nabízí příběh
o muži, který ztratil paměť (po nárazu do zdi ve více než stokilometrové
rychlosti), a o ženě, která ho nutí, aby
si vzpomněl (a jejíž identitu na počátku jen tušíme, několikrát změníme
názor a teprve těsně před koncem
pochopíme). Inscenaci přivezl pardubický Exil, tvůrčí skupina režisérky Kateřiny Fikejzové Prouzové. Ta
osvědčila už dříve smysl pro neotřelou
a náročnou dramaturgii (vzpomeňme
dvě inscenace podle Palomy Pedrero,
v roce 2008 Noci letmé lásky a o osm
let později Anna 11. března, Dürren-
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dvě osobnosti, které nabízejí herecké
výkony na hranici profesionality – pro
Alexandra Gregara (cena za herecký výkon) a Věru Pojmanovou (čestné uznání za herecký výkon). Hudba

Jana Fikejze podtrhovala atmosféru a
také hnala představení kupředu; jediná pochybnost vznikla vůči písni použité cca uprostřed děje, ovšem kvůli
jejímu textu, opakujícímu informace,

které už známe, ne kvůli hudební složce. Výrazný divadelní zážitek se konal
– a inscenace pardubického Exilu Do
zdi získala cenu za inscenaci a nominaci na Divadelní PIKNIK Volyně.

DS Za dveřmi Náměšť
na Hané Hotel mezi dvěma
světy

na této látce důležitý krok, třeba v kultivaci společného uvažování a hledání.
Čestné uznání za herecký výkon získal
Vlastimil Drška, představitel Mága Rá-

džapúra, jenž se k charakteru postavy
dostal nejblíže a zároveň jí byl schopen
vystavět přesvědčivý dramatický oblouk.

DS Pod lampú Bánov Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem

za obojí) byl v závěru přehlídky velmi
žádoucí. Šlo sice o divadlo sousedské,

ale inteligentně udělané a s nadstavbou. A získalo druhou z Cen diváka.

DS Za dveřmi z Náměště na Hané urazilo v posledních sedmi letech respektuhodnou cestu z hotelu Westminster
do Hotelu mezi dvěma světy. Text příliš
literární francouzské tragikomedie E.-E.
Schmitta, jenž je spíše souhrnem úvah
rozepsaných do dialogů, nenabízí příliš možností ke zdivadelnění a nalézt
k ní inscenační klíč je obtížné, ne-li nemožné; náměšťským se to rozhodně
nepodařilo. Ale přestože výsledný tvar
nenaplnil divácká očekávání, zdá se,
že na cestě souboru k vlastnímu výrazu
a svébytné výpovědi představuje práce

Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem, specifický sitkom v celovečerním
formátu, příspěvek k regionální dramaturgii, s pozoruhodným a vtipným scénářem Petry Vašíčkové a Magdaleny
Janků, napsaným v bánovském nářečí (díky za úvodní jazykové okénko!
– čestné uznání za scénář byl zasloužený), a s osvobozující bezprostředností a živelnou radostí ze hry divadelního spolku Pod lampú Bánov (cena
Napínavé chvíle před rozdáním cen
zpestřila základní škola Křenovice pohádkou O Čvachtislavovi a Lucimíře.
Oceněni být nemohli Milan Zahradník a Hanka Svačinová; za písňové
uvádění jednotlivých představení by
si zasloužili minimálně nominaci na
světovou přehlídku lidových kabaretů,
ale tak daleko vliv poroty (jež pracovala ve složení Petra Richter Kohutová,
Vladimír Fekar a Vladimír Altán Mátl)

nesahá. A poslední slovo měl starosta
Kojetína Leoš Ptáček, který přislíbil, že
překvapivě se příští rok bude konat Divadelní Kojetín opět v Kojetíně.
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Závěrečné vyhodnocení a vítěz
Na nedělním závěrečném slavnostním vyhlášení byly vyhlášeny výsledky. Lektorský sbor udělil čestná uznání
a ceny...
Čestné uznání bylo uděleno:
- Jitce Malíčkové za roli Valérie-Popelky v inscenaci Vůně třešňového dýmu
Divadla Prkno Veverská Bítýška
- Divadelnímu spolku Slavkov u Brna
za vitalitu v inscenaci Tango demente
- Ladislavu Mrlíkovi za hudbu pro inscenaci Její pastorkyňa Divadelního
spolku D6K Holešov
- Evě Stodůlka Nejedlé za roli Kolušiny
v inscenaci Její pastorkyňa Divadelního spolku D6K Holešov
- Jakubu Jackovi Leškovi za roli Vaňka
v inscenaci Audience Divadelního studia Viktorka Holešov
- DS Svatopluk při DK Hodonín za dramaturgickou volbu komedie Plejtvák
- Jiřímu Pavúčkovi za roli doktora Struny v inscenaci Plejtvák DS Svatopluk
při DK Hodonín
- Ingrid Nesvadbové za roli Dobromily
v inscenaci Plejtvák DS Svatopluk při
DK Hodonín
- Věře Pojmanové za hlavní ženskou
roli v inscenaci Do zdi divadla Exil Pardubice

- Vlastimilu Drškovi za roli Mága Rádžapúra v inscenaci Hotel mezi dvěma
světy DS Za dveřmi Náměšť na Hané
- Petře Vašíčkové a Magdaleně Janků
za scénář a režii inscenace Biomatka
aneb Běž do řiti s kus-kusem DS Pod
lampú Bánov
Cena byla udělena:
- Divadlu Prkno Veverská Bitýška za tvůrčí a metaforický přístup k realizaci textu
Vůně třešňového dýmu
- za souhru Tobiáši Soukeníkovi v roli
Toma Sawyera a Kryštofu Švehlíkovi
v roli Huckleberryho Finna v Dobrodružství Toma Sawyera divadla Brod Uherský
Brod
- Konrádu Popelovi za režii inscenace
Audience Divadelního studia Viktorka
Holešov
- Romanu Uwe Juráňovi za roli Sládka
v inscenaci Audience Divadelního studia
Viktorka Holešov
- Kateřině Fikejzové Prouzové za režii
inscenace Do zdi divadla Exil Pardubice
- Alexandru Gregarovi za hlavní mužskou
roli v inscenaci Do zdi divadla Exil Pardubice
- Divadelnímu spolku Pod lampú Bánov
za osvobozující bezprostřednost a živelnost v inscenaci Biomatka aneb Běž do
řiti s kus-kusem

Cena Divadelního Koječáka byla udělena:
- Audience Divadelního studia Viktorka
Holešov
- Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem
DS Pod lampú Bánov
Nominace na Divadelní Piknik Volyně
2019:
- Do zdi Divadla Exil Pardubice
Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2019:
- Vůně třešňového dýmu Divadla Prkno Veverská Bítýška
- Audience Divadelního studia Viktorka
Holešov
(Doporučení jsou bez uvedení pořadí)

Doprovodné akce
Festival byl zahájen tanečním pásmem dětské národopisné skupiny
Sluníčko MěKS Kojetín. Všechny
v sále za Město Kojetín a Obec Křenovice přivítali starostové Leoš Ptáček a Jaroslav Lejnar. Oživením le-

tošní přehlídky byly opět kramářské
písničky v podání Milana Zahradníka
a Hany Svačinové, které zazněly před
každým představením.
V sále křenovického kulturního domu
mohli návštěvníci zhlédnout výstavu

Křenovice ve fotografii.
V sobotu večer jsme společně s diváky zpívali, tančili a slavili divadelní
svátek v Křenovicích na večírku při
harmonice, na kterou nás doprovázel Martin Přichystal.
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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 pět čísel festivalového časopisu

Divadelní Koječák,
- placky Divadelní Kojetín-Křenovice,
- frgály „Divadelní Kojetín-Křenovice“,
- 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 „sošky“,
- doporučení a nominace - ARTAMA,
- zhodnocení od Petry Richter Kohutové v Amatérské scéně,
- bohatá fotodokumentace,
- závěrečná zpráva.

Návštěvnost
Návštěvnost Divadelního Kojetína-Křenovic byla průměrná. MěKS Ko-

jetín zajistilo z Kojetína do Křenovic
svozy autobusem, které využívali

Divadlo - inscenace

především návštěvníci s parmanentkou.

Soubor (počet)

Počet diváků

Divadlo Prkno Veverská Bítýška Vůně třešňového dýmu

4

120

Divadlo Brod Uherský Brod Dobrodružství Toma Sawyera

14

140

4

70

15

70

Divadelní studio Viktorka Holešov Audience

4

80

DS Svatopluk při DK Hodonín Plejtvák

9

50

Divadla Exil Pardubice Do zdi

4

70

DS Za dveřmi Náměšť na Hané Hotel mezi dvěma světy

12

100

DS Pod lampú Bánov Biomatka aneb Běž do řiti s kus-kusem

17

120

ZŠ Křenovice O Čvachtislavovi a Lucimíře

20

100

103

920

DS Slavkov u Brna Tango demente
Divadlo 6. května Holešov Její pastorkyňa

Návštěvnost - celkem

Divadelní Koječák
Vyšlo také pět čísel časopisu Divadelní Koječák–Křenovčák (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/
Hana Hásová/Petra Richter Kohutová/Josef Kusák/Vladimír „Altán“
Mátl/Alice Ohlídalová/Jakub Otáhal/
Pavel Otáhal/Veronika Pospíšilová/
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 Divadelní Kojetín ani v Křenovicích nebyl: Divadlo Prkno Veverská Bítýška, Divadlo
Brod Uherský Brod, Divadelní spolek Slavkov u Brna, Divadelní spolek D6K Holešov, Divadelní studio
Viktorka Holešov, Divadelní spolek
Svatopluk při DK Hodonín, Divadlo
Exil Pardubice, Divadelní spolek Za
dveřmi Náměšť na Hané, Divadelní
spolek Pod Lampú Bánov...
- děkujeme všem divákům, kteří vytvořili v Křenovicích 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,
- děkujeme Městu Kojetín, Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury ČR
za finanční podporu,
- děkujeme Obci Křenovice za pro-

půjčení prostor kulturního domu,
- děkujeme všem sponzorům přehlídky (Autobusová doprava Dvořáček, 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 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., Snack bar Křenovice
- Vladimír Vymětal, Technis Kojetín
s.r.o., Zahrádkářské potřeby Kojetín),
- velký dík si zaslouží redaktoři
a reportéři Divadelního Koječáka
s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou
a malou Eliankou (Vladimír Fekar/
Hana Hásová/Petra Richter Kohutová/Josef Kusák/Vladimír „Altán“
Mátl/Alice Ohlídalová/Jakub Otáhal/
Pavel Otáhal/Veronika Pospíšilová/
Hana Svačinová/Jakub Šírek/Milan
Zahradník/Jan Žmolík) za všechna

čísla společensko-kulturně-satiricko-kritického deníku přehlídky,
- děkujeme dětem ze Sluníčka za zahájení přehlídky a dětem ze Základní
školy Křenovice za závěrečnou pohádku pro obveselení,
- děkujeme Martinu Přichystalovi za
hudební večírek,
- děkujeme fotografce Janě Večeřové
za celofestivalovou fotodokumentaci,
- 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 postaral
o bezproblémový průběh přehlídky
– Janči Novákové, Kačce Pastyříkové, Kačce Lýskové, Milanovi Zahradníkovi, Honzovi Šírkovi, celé Smotané hadici - Emilce, Marti, Koruně, Áji,
Ilonce a velké díky také technikům
Honzovi Raclavskému a Pavlovi Hurychovi.

Finance
Celkové náklady

144.000 Kč Celkové výnosy

144.000 Kč

501 - materiál

10.300 Kč vstupné

17.600 Kč

513 - náklady na repre

19.100 Kč dotace - Ministerstvo kultury ČR

30.000 Kč

518 - služby

72.600 Kč dotace - Olomoucký kraj

30.000 Kč

521 - mzdy - DPP

42.000 Kč rozdíl - rozpočet MěKS

66.400 Kč

Závěr
Letošní netradiční ročník kojetínské přehlídky v Křenovicích nabídl bohatý program, ve kterém se
v soutěžní části představilo celkem devět divadelních souborů
a divadel, které bojovaly o postup
na celorepublikovou přehlídku Divadelní Piknik Volyně. To se nakonec
podařilo nominovanému divadlu, ale
i oběma doporučeným. Všechna tři
divadla se přehlídky ve Volyni zúčastnila, nejlépe si vedlo Divadelní
studio Viktorka, které bylo s Audiencí
doporučeno na Jiráskův Hronov.
Nechyběl i zajímavý doprovodný festivalový program – výstava fotografií
v sále kulturního domu, sobotní večírek s hudbou a vínkem a další milá
překvapení...

Přehlídkový zpravodaj „Divadelní
Koječák-Křenovčák“ vycházel denně, byl distribuován zdarma a uveřejňován na webových stránkách
MěKS Kojetín.
Besedy s odbornou porotou měly
díky domácímu spolku Smotaná ha-

dice konečně i diváckou účast.
Ať tedy žije Divadelní Kojetín 2020
již v nových prostorách Sokolovny Kojetín!
Kojetín 8. července 2019
zpracovala: Hana Svačinová
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Kojetínské kulturní léto 2019
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
generace“ od dětí až po seniory, pro
všechny sociální vrstvy, všechny národnosti…
Kojetínské kulturní léto je jednou
z nejvýznamnějších kulturně spole-

čenskou akcí našeho města v letním
období. 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 několika 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 květen,
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 se projevuje v tónech, zjednodušeně ji tak můžeme
nazvat jako umění tónů a samy tóny
musí být důmyslně sestaveny podle
určitých pravidel, abychom hudbě
porozuměli. V našem životě má hudba mnoho funkcí, pro naši generaci stále převládá funkce estetická,
přesto má také vliv na naši celkovou
psychickou stránku, především citový život a duševní harmonii. Hudební motorika má blahodárné účinky
pro starší lidi, kteří mají problémy
s chůzí, hudba je přiměje k dalšímu
pohybu a způsobuje také kladné
podněty k rozcvičkám. 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. Hudbu
máme všichni v sobě vrozenou,
a tak na nás hudba působí, buď způsobením radosti, nebo jakousi očistou od nepříjemných a tísnivých psychických stavů. 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.
Člověk se vymaňuje z koloběhu všednodennosti lidského života a uniká
do svých snů. Hudba také zasahuje instinktivní stránku člověka – rytmus hudebních skladeb spontánně
vyústí v pohyb a taneční reakce.
Nové a silné podněty hudby člověka
vzrušují a zároveň ve správné dynamice i uklidňují. Jednoduše řečeno
– hudba provází řadu našich běžných potřeb tělesných, duševních
i společenských. Hudba nám pomáhá i v oblasti seberealizace. Pomocí ní 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. Hudba má
také řadu funkcí ve vztahu k člověku – estetickou (hudba nám navozuje estetický hudební prožitek,

který člověka vnitřně utváří, formuje
a ovlivňuje; výchovnou (etickou)
(zde se utváří a formuje základní
pohled lidí na svět a mravní jednání
a hodnoty); specifické osvojování světa (hudbou poznáváme svět
a jeho názor, který následně sdělujeme druhým lidem, hudba se tedy
chápe jako prostředek mezilidské
komunikace; terapeutickou, léčebnou (hudba umožňuje lidem svými
podněty a schopností uklidňovat,
dopřát si pocity klidu a pohody. Díky
hudbě se můžeme odreagovat od
stresujících útrap lidského života.
Kojetínské hudební léto je skládankou různých hudebních žánrů. Několik 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 prosto-

rách 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.
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Kojetínské filmové léto
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 kategorie – 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 sedmnácti ve-

čerech se objevily dvakrát do měsíce pohádkové filmy pro děti (celkem
šest), potom především české komedie i zahraniční filmy (celkem devět).
Letos jsme promítali také retro filmy
(celkem tři). 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 městě 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.

Plakáty - programy
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Plakáty - programy
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Kojetínské kulturní léto 2019
Kojetínské hudební léto 2019
Ani v letních měsících se na kojetínské
kultuře nezahálí. Letní kino je v plném
proudu a pro milovníky hudby je připravena na náměstí v Kojetíně řada
koncertů různých žánrů pro co nejširší
veřejnost.
Již v pátek 31. května 2019 zahájila Hudební léto místní ZUŠ Kojetín. V rámci
akce ZUŠ Open – celostátního happeningu základních uměleckých škol. Od
čtvrté hodiny odpolední mohli návštěvníci Masarykova náměstí vyslechnout
řadu skladeb ať už čistě orchestrálních
nebo sborově zpívaných.
Dalším letním kulturním počinem bylo
vystoupení pěveckého souboru Cantas, který vystoupil na náměstí 12. červ-

na 2019. Jako hosta si naše děvčata
pozvala moderátora, tanečníka a zpěváka Adama Hobzu, ten celý program
nejen moderoval, ale zároveň v něm
i účinkoval. Dalším zpestřením komponovaného programu byly i sbory ZUŠ
Kojetín a Prima nota Gymnázia Kojetín.
Ve středu 26. června zavítal na Masarykovo náměstí do Kojetína Tomáš
Kočko a orchestr, kapela propagující
world music inspirovanou tradiční moravskou hudbou.
Náměstí se zaplnilo nejen pamětníky ve středu 10. července, kdy bývalí
zpěváci a zpěvačky orchestru Diskant
připomenuli skladby, které vznikaly
v letech 1966 až 1970.
Pro milovníky bluesrocku vystoupil ve
středu 24. července legendární britský

kytarista a zpěvák Keith Thompson.
Kojetín navštívil i se svou kapelou
v rámci evropského turné. Posluchači
si mohli vyslechnout jeho skladby inspirované Ericem Claptonem, Garry Moore nebo Beatles.
Završením celého hudebního léta byl
Rockový pátek 23. srpna, kdy na náměstí zavítalo hned několik kapel. Mezi
prvními vystoupily Peřeje z Bystřice
pod Hostýnem, následovala je pražská punk-rocková sestava USaPES,
které následovala opět pražská kapela
Checkpoint. Závěrečný blok patřil skoro domácí rock’n’rollové hulínské skupině Hanz’s Fuckers.
Věříme, že hudební léto oslovilo co nejširší spektrum návštěvníků a každý si
našel to své, co ho těší.

31. 5. 2019 - ZUŠ Open
Základní umělecká škola Kojetín

12. 6. 2019 - Cantas MěKS Kojetín
ZUŠ a Prima nota GKJ

26. 6. 2019 - Tomáš Kočko
a orchestr

10. 7. 2019 - Hudba pro pamětníky
Bývalí zpěváci a zpěvačky Diskant

24. 7. 2019 - Keith Thompson
Britský zpěvák a kytarista

23. 8. 2019 - Rockový pátek
Peřeje / Bystřice p. H.

23. 8. 2019 - Rockový pátek
USaPES / Praha

23. 8. 2019 - Rockový pátek
Checkpoint / Praha

23. 8. 2019 - Rockový pátek
Hanz´s Fuckers / Hulín
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Kojetínské kulturní léto 2019
Kojetínské filmové léto 2019
S úspěchem se setkává letní kino,
které funguje oficiálně již čtvrtou sezónu na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. I letošní nabídka filmů byla pestrá a žánrově vyrovnaná.
V pátek 31. května 2019 po 21. hodině večerní, začalo projekcí filmu Pat
a Mat znovu v akci naše Letní kino.
Dva legendární popletové potěšili nejen nejmenší diváky, ale i jejich doprovod v podobě rodičů a prarodičů.
Druhým projekčním počinem Letního
kina byl film Po čem muži touží s Jiřím Langmajerem, Annou Polívkovou
a Taťánou Pauhofovou v hlavních

rolích. Tento film jsme promítali ve
středu 5. června 2019. O týden později ve středu 19. června 2019, byla
pro milovníky humoru a retro českých
filmů připravena komedie Slunce,
seno, jahody o známé rodině Škopkových z jižních Čech. O dva dny
později, v pátek 21. června 2019, se
zaplnilo nádvoří VIC skoro sto padesáti diváky. Ti zhlédli životopisné drama Bohemian Rhapsody, film o životě legendární hudební ikony Freddieho Mercuryho a kapele Queen, který
nadchl nejednoho návštěvníka kina.
Filmový červen uzavřela animovaná pohádka pro děti Pračlověk. Pro
dětské diváky byly o prázdninách při-

praveny animované filmy Raubíř Ralf
a internet, který zaujal nejen malé
ajťáky, Coco zase oslovil milovníky
tajemna a mexické kultury, Asterix
a tajemství kouzelného lektvaru vrátili do dětství i odrostlejší diváky,
a nakonec jsme se všichni dozvěděli
Jak vycvičit draka. Velký úspěch slavily také české komedie a hudební
filmy. Pepa zjistil, že život není žádný
Muzikál, Ženy v běhu se proměnily
v Zoufalé ženy, které propadly LOVEní a neporadila si s nimi ani Teroristka v podání Ivy Janžurové. Klasika
je klasika, proto nesměla chybět ani
Vesnička má, středisková a v ní Slavnosti sněženek.

Přínosy akce
- každoroční účast dětských a dospělých hudebních souborů, interpretů
a kapel z Olomouckého, Zlínského
a Moravskoslezského kraje, letos i ze
zahraničí (Velká Británie),
- podnícení zájmu o hudbu a film
u mladých lidí,
- výměna zkušeností mezi jednotlivými
hudebními soubory a zúročení jejich
práce,
- možnost využití volného času – hu-

dební a filmové produkce,
- široká propagace města Kojetín, Mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje a rozvoj turismu ve městě,
- vyplnění mezery na trhu – chybějící
kino ve městě,
- počet návštěvníků celé akce dosahuje počtu cca 3.500 osob, vstup na
všechny hudební akce po celou dobu
Kojetínského hudebního léta je zdarma, kultura pro všechny sociální vrstvy.
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propagace
Forma propagace

Počet

Obsah propagace

Tvorba propagace

Plakáty Kojetínské hudební léto A2

500 ks

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Onlineprinter

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 Onlineprinter

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 Onlineprinter

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 Onlineprinter

14.521
návštěv

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akcí, články: květen - 1.358, červen - 1.495, červenec - 2.067, srpen - 3.738, září - 1.487 návštěv

Aktualizace MěKS Kojetín

nezjištěno

Vytvoření jednotlivých událostí, fotografie, sdílení, skupiny

Aktualizace MěKS Kojetín

2.600 ks

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.mekskojetin.cz
www.kojetin.cz
Facebook
Kojetínský zpravodaj

posluchači,
čtenáři

Rádio, tisk, televize
www.rajce.cz

325 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, www.akcezabava.cz

Aktualizace MěKS Kojetín

E-mailing

800 adres

Osobní pozvánky na všechny akce

MěKS Kojetín

Dobrá pověst
Osobní doporučení

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...

Město Kojetín

Návštěvnost
Datum

Akce / kino

31. 05. 2019

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

1.509,32 Kč

2.540 Kč

53

05. 06. 2019

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

4.840,00 Kč

2.910 Kč

49

19. 06. 2019

SLUNCE, SENO, JAHODY

1.250,00 Kč

1.090 Kč

27

21. 06. 2019

BOHEMIAN RHAPSODY

8.470,00 Kč

7.220 Kč

140

28. 06. 2019

PRAČLOVĚK

2.420,00 Kč

3.530 Kč

74

03. 07. 2019

MUZIKÁL

867,56 Kč

1.460 Kč

32

12. 07. 2019

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

3.630,00 Kč

2.050 Kč

48

17. 07. 2019

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ

1.250,00 Kč

1.250 Kč

29

19. 07. 2019

ŽENY V BĚHU

8.470,00 Kč

12.880 Kč

151

26. 07. 2019

COCO

3.630,00 Kč

2.530 Kč

54

31. 07. 2019

PEPA

932,92 Kč

1.570 Kč

33

02. 08. 2019

ZOUFALÉ ŽENY

1.485,55 Kč

2.500 Kč

45

09. 08. 2019

ASTERIX

1.758,88 Kč

2.960 Kč

59

14. 08. 2019

SLAVNOSTI SNĚŽENEK

1.250,00 Kč

520 Kč

18

21. 08. 2019

TERORISTKA

8.470,00 Kč

10.430 Kč

152

28. 08. 2019

LOVEní

2.709,64 Kč

4.560 Kč

70

30. 08. 2019

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

4.840,00 Kč

4.380 Kč

85

CELKEM

KOJETÍNSKÉ filmové léto

57.783,87 Kč

64.380 Kč

1.119

12. 06. 2019

ZUŠ Open

26. 06. 2019

Cantas, ZUŠ, Prima nota kojetín

Cena za produkci

Vstupné

Návštěvnost

0 Kč

0 Kč

300

4.500 Kč

0 Kč

300
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Návštěvnost
35.000,00 Kč

10. 07. 2019

tomáš kočko a orchestr

24. 07. 2019

hudba pro pamětníky

07. 08. 2019

keith thompson (UK)

23. 08. 2019

rockový pátek

CELKEM

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ léto

CELKEM

KOJETÍNSKÉ KULTURNÍ léto

0 Kč

300

5.250,00 Kč

0 Kč

500

17.000,00 Kč

0 Kč

300

5.000,00 Kč

0 Kč

400

66.750,00 Kč

0 Kč

2.100

124.533,87 Kč

64.380 Kč

3.219

finance
CELKOVÉ NÁKLADY
Reprezentace - občerstvení
Služby
Provozní režie
Mzdy

191.000,00 CELKOVÉ VÝNOSY

191.000,00

7.300,00 Vstupné - kino

64.400,00

119.500,00 Dotace Ol. kraj

40.000,00

61.000,00
3.200,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

86.600,00

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 80 / 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.

Závěr
Město Kojetín se zviditelnilo, a to
nejen v rámci Olomouckého kraje.
Na koncertech byly prezentovány
písně vážné i moderní hudby. Na
základě koncertování se objevily nové možnosti spolupráce mezi
městy a obcemi Olomouckého kraje, dále i jiných krajů, a také mezi
uměleckými soubory v těchto krajích
provozujících hudební činnost. Do-

šlo také k velkému rozmachu turismu ve městě, Masarykovo náměstí
se stalo místem setkávání, místem
k navázání nových přátelství, společenskou událostí. Tento projekt
jistě podpořil v nadšení i ostatní
profesionální, ale hlavně neprofesionální tělesa. Důležitým aspektem
je následná spolupráce mezi městy a obcemi v rámci Olomouckého

kraje, jiných krajů, a hlavně spolupráce mladší a starší generace
a různých sociálních skupin.
Letní filmové projekce ve venkovním
kině na nádvoří VIC Kojetín nahradilo nejen místním, ale i návštěvníkům
z blízkého okolí chybějící kamenné
kino, které v našem městě v roce
1997 ukončilo svou činnost.
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Kojetínské hody 2019
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 2019 byly uspořádány Kojetínské hody již pojednadvacáté.
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 a bohatý nedělní
program...).
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),
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), Crossband, Vypsaná fixa,
Poletíme? (2018). V letošním roce
vystoupily Něco Mezi, Anna K., Voxel
(2019).

Termín konání
Termín konání 21. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend 16. 18. srpna 2019 - viz program.
Kojetínské hody každým rokem
pořádá Městské kulturní středisko
Kojetín a Město Kojetín, letos opět
za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a několika 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
Ptáček - pozemní stavby,
Technis Kojetín, Elektromontáže Petružela, HG Style, Tereos TTD, Agrodružsto Morava, Mlýn Kojetín, HMS - real
- stavební a obchodní společnost, stavební firma Ladislav
Bradna, Nell projekt, Multi-S, Hanák nábytek, Lékárna
U Zlatého lva, ProPal, Vaculík
-s tavební společnost, Hospůdka U Pedyho, Bowling City
Kojetín, Snack bar Křenovice,
Restaurace Na Hrázi U Tondy, Počítačový servis Ladislav
Polák, Autoškola Jakub Šírek,
Bazény Morava, Katos tiskárna, Beton Kojetín, MVDr. Marek Odložilík,
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Program - Kojetínské hody 2019
PÁTEK 16. SRPNA 2019

SOBOTA 17. SRPNA 2019

Masarykovo náměstí: celý den

Sokolovna Kojetín
10 - 17 hodin

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

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Galerie: 16 hodin

Komentovaná prohlídka
výstavy Jízda králů na Hané

Den otevřených dveří nově
zrekonstruované Sokolovny
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Jízda králů na Hané

- lidový obyčej v proměnách času
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

NEDĚLE 18. SRPNA 2019
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark
od 11 hodin Pohádkové šapitó

(Balonkový klaun, hrátky v šapitó,
v 11, 16 a 18 hodin - pohádky Divadla
Koráb Brno)
14 hodin Jízdy autovláčkem
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

Jízda králů na Hané

Sklepení: 9 - 17 hodin

- lidový obyčej v proměnách času

Nádvoří: 14 hodin

Ztracená tvář Hané

Vladimíra Pospíšila

Hrůzostrašné sklepení

Kojetínská kytara vol 7

Klubovna Domu zahrádkářů Na Podvalí
9 - 17 hodin

Cimbálová muzika Dubina

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

a jiných vlastních sezonních výpěstků

Galerie Fortna (u hotelu Pivovar)
10 - 18 hodin

- lidový obyčej v proměnách času
(Putovní výstava
Vlastivědného muzea v Olomouci)
Nádvoří: 18 hodin

Hudební festival kojetínských kapel

Pivní pochod
aneb Kojetínská pivní míle
(Registrace tříčlenných týmů na:
tom.beket@seznam.cz)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin

Mše svatá
18 hodin

Slavnostní zahájení hodů
Žehnání Hanáckého práva
Koncert pěveckého souboru
Cantas Kojetín
Hospůdka U Pedyho: 20 hodin

Večer s hudbou

SOBOTA 17. SRPNA 2019
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
jízdní řád

Historické vlaky

Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět
Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody
„O Hodový koláč“

Areál sokolské zahrady
9 hodin Turnaj Střední Moravy

ve volejbalu
Memoriál Michala Staňka
20 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou TIPTOP-Q

Hrůzostrašné sklepení
XIX. setkání harmonikářů

Tradiční výstava květin

Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214
9 - 17 hodin

Den otevřených dveří

(Přehlídka hospodářských zvířat - osel,
kozy, králíci, slepice, holubi...)

Králičí HOP

(Skákání králíků přes překážky)

Expozice muzea: 9 - 19 hodin
Sklepení: 9 - 19 hodin
Nádvoří: 14 hodin

Výstava obrazů a fotografií
Signál 64 a občané Kojetína

Dům zahrádkářů – Podvalí Kojetín
9 - 17 hodin

Tradiční výstava květin

Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 15 hodin

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

Den otevřených dveří
Ukázka práce asistenčního psa

Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín
11 hodin Živá hudba

Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín
11 hodin Živá hudba

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
18 hodin Mše svatá

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

NEDĚLE 18. SRPNA 2019
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin: Mše svatá
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
14 - 17 hodin

Kostel otevřen pro veřejnost
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Historické vlaky

Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět
Sokolovna Kojetín
10 - 17 hodin

Den otevřených dveří Sokolovny

9 - 10 hodin

Krojovaný průvod
Ječmínkova jízda králů
Předání hodového práva
10 - 12.30 hodin

Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů
12.30 hodin

Dechová hudba Hanačka Břest

13.30 - 14.30 hodin

Tan. klub KST Swing Kroměříž
Soutěž v pojídání PUKAČŮ

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

15 hodin Něco Mezi
(ska-rock / Prostějov/Brno)

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

17 hodin ANNA K.
(česká zpěvačka)

Veřejné prohlídky

Hodovní prohlídky synagogy

18.30 hodin VOXEL
(pop-folk / Kopřivnice)
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Kojetínské hody 2019
Největší a nejnavštěvovanější
akcí v průběhu roku jsou bezesporu Kojetínské hody. I le-

tos tomu nebylo jinak, během
16.–18. srpna 2019 Kojetín navštívil rekordní počet hostů

a spolu s domácími tak oslavili tento, pro město významný,
svátek.

Bohatý program započal už v pátek,
kdy v podvečer měla široká veřejnost
možnost navštívit komentovanou prohlídku Jízda králů na Hané v prostorách
galerie VIC. O expozici poutavě hovořil sám autor Josef Urban z Vlastivěd-

ného muzea v Olomouci. Po skončení
komentované prohlídky mohli zájemci
tentokrát poprvé navštívit slavnostní
zahájení hodů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v podobě mše svaté,
žehnání hodového práva a slavnostního koncertu pěveckého souboru Can-

tas. Souběžně probíhal v Kovalovicích
a Kojetíně Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle. Samozřejmě zábava
pokračovala i v hodový podvečer, kdy
se na nádvoří VIC konal 7. ročník Kojetínské kytary, a v Hospůdce U Pedyho večer s hudbou.

Výstava Jízda králů

Žehnání hodového práva

Slavnostní zahájní hodů

Koncert Cantas

Kojetínská kytara

Kojetínská pivní míle

Sobotní ráno přislibovalo pěkným
počasím další vydařený den Kojetínských hodů, to se neslo ve sportovním
duchu. Na hřišti u stadionu Morava
probíhaly od deváté hodiny ranní hasičské závody O hodový koláč, pro
fanoušky a hráče volejbalu byl sou-

Sobota 17. srpna 2019

běžně v areálu sokolské zahrady připraven Turnaj Střední Moravy ve volejbalu. Milovníci fauny a flóry beze
sporu ocenili Den otevřených dveří
v chovatelském areálu na Podvalí
a Tradiční výstavu květin a jiných sezonních výpěstků. V odpoledních hodinách ožilo nádvoří VIC lidovou hudbou,

kdy se sešlo několik desítek harmonikářů, aby si v přátelské atmosféře zahráli
a zazpívali na XIX. Setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila. Kdo chtěl
pokračovat v hodování i ve večerních
hodinách, mohl navštívit od dvaceti
hodin Hodovou zábavu s kapelou TIPTOP-Q v areálu sokolské zahrady.

Hasičské závody „O hodový koláč“

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Výstava drobného zvířectva

Setkání harmonikářů

Výstava květin

Historické vlaky

Pátek 16. srpna 2019
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Kojetínské hody 2019
Neděle 18. srpna 2019

Nejvýznamnějším dnem hodových
oslav byla neděle, která začala o deváté hodině ranní mší svatou. Současně
vyrazil od školní jídelny okázalý krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou
králů s králem Liborem Krčmařem ml.
v čele a dechovou hudbou Hanačka
z Břestu. Po příchodu na Masarykovo náměstí zažádala chasa tradičně
u vrat radnice starostu Leoše Ptáčka
o právo, a to jim bylo na pódiu slavnostně předáno. Rychtář Jaroslav Minařík pak starostovi spočítal jeho hříchy, za které měl být náležitě vyplacen.
Starosta ovšem uvědomil rychtáře
o tom, že čerpá řádnou dovolenou,
a tudíž musí vyplatit místostarostu, který ho zastupuje. Místostarosta Miloslav
Oulehla s překvapením nakonec uznal
tuto skutečnost a dostal pořádných pět
ran na gatě, až mu podle jeho slov „sopel vyletěl“.
Poté následoval bohatý folklórní program, kterého se zúčastnily soubory
z Hané i přespolní. Návštěvníci mohli
obdivovat taneční a pěvecký um souborů Hanácké besedy Kojetín, Sluníčka Kojetín, Kordulky z Kojetína, Ječ-

mínka z Chropyně, Hlaholu z Mysločovic, Hanáckyho sóboru Hruška, Kosíře
z Kostelce na Hané, Mužáckého sboru
z Kněžpola a Kopaničára ze Starého
Hrozenkova. Folklórní dopolední program završil koncert dechové hudby
Hanačka z Břestu.
V odpoledním programu publikum oživily mladé talenty z Klubu sportovního
tance SWING Kojetín, které předvedly
ukázky standardních i latinskoamerických tanců. To už se na nádvoří VIC
pomalu scházeli milovníci vína a dobré
cimbálové muziky, tou byla oblíbená
Dubina. Pro milovníky sladkých pokrmů
a vášnivé soutěžící byla poté na pódiu
připravena hostina a soutěž v pojídání
pukačů. V kategorii mužů obhájil vítězství Roman Makuňa (deset pukačů
za 1:05:62), v ženské kategorii zvítězila Gabriela Purová (pět pukačů za
0:47:18).
Odpoledne pohodově plynulo a v další části programu vystoupila ska-rocková kapela Něcomezi a jako hvězda
letošních hodů Anna K., zpěvačka
a držitelka pěti ocenění Anděl. Ta rozproudila přeplněné náměstí svými
hity jako Nebe nebo Nelítám blízko,

po ní následoval pop-folkový písničkář Voxel, který tak završil celé Kojetínské hody. Mimo hlavní program
přispěla k slavnostní atmosféře hodů
i řada doprovodných akcí jako veřejné prohlídky židovského hřbitova,
otevření expozic Ztracená tvář Hané,
Jízda králů na Hané a Strašidelného sklepení. Neméně zajímavé byly
i veřejné prohlídky nové expozice
v židovské synagoze nebo hodovní
prohlídky Sokolovny. V sobotu i v neděli svážely přespolní návštěvníky historické vlaky na trati Kroměříž–Tovačov.
V neděli dorazil dokonce autovláček, který vozil zájemce po Kojetíně.
Oblíbenou letošní atrakcí byly také
kolotoče, pouťové atrakce, stánky
a nově pohádkové šapitó Divadla Koráb Brno, ve kterém mohli nejmenší spolu s kocourem v botách nebo
Sindibádem prožívat nezvyklá dobrodružství. Letošní Kojetínské hody
opravdu potvrdily to, že Kojetín je městem s širokým kulturním, sportovním
a duchovním vyžitím a všem, kteří se
do programu Kojetínských hodů připojili jakoukoliv měrou, patří velké poděkování.

Krojovaný průvod městem

Ječmínkova jízda králů

Národopisné soubory na náměstí

Předání hodového práva

Sluníčko Kojetín

Ječmínek Chropyně

Vyplácení feroló na gatě

Kosíř Kostelec na Hané
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Kojetínské hody 2019

Hlahol Mysločovice

Kordulka Kojetín

Mužácký sbor z Kněžpola

Hanácké sóbor Hruška

Kopaničár Starý Hrozenkov

Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba Hanačka Břest

Atrakce pro děti

Autovláček

Taneční klub KST Swing Kojetín

Soutěže v pojídání pukačů

Hodový jarmark

Pohádkové šapitó - Divadlo Koráb Brno

Galerie Fortna
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Kojetínské hody 2019

Cimbálová muzika Dubina

Den otevřených dveří Sokolovny

Kolotoče

Něco Mezi

Anna K.

Voxel

Návštěvnost
Akce

Pořadatel

Výstava - Jízda králů na Hané

MěKS Kojetín

1/3

Expozice muzea - Hrůzostrašné sklepení

MěKS Kojetín

1/3

500

Expozice muzea - Ztracená tvář Hané

MěKS Kojetín

1/3

1.000

tom.beket@seznam.cz

1/1

100

Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle
Kojetínská kytara vol. 7
Mše svaté
Slavnostní zahájení a koncert Cantas
Večer s hudbou
Živá hudba
Prohlídky židovského hřbitova
Historické motorové vozy
Výstava květin
Expozice drobného zvířectva
Hasičské závody
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu
Hodová zábava

Počet/dny

Návštěvnost
1.550

Hannibal Lecter

5/1

200

Římskokatolický farní úřad Kojetín

3/3

500

MěKS Kojetín, Město Kojetín

1/1

200

Dušan Meduna

1/1

150

Restaurace Na Hrázi U Tondy

2/2

1.000

MěKS Kojetín

1/2

100

Kroměřížská dráha, zs.

1/2

850

Zahrádkáři Kojetín

1/2

1.000

Chovatelé Kojetín

5/2

1.000

Sbor doborovolných hasičů Kojetín

1/1

500

SK Kojetín

2/1

700

Dušan Meduna

1/1

800

Město Kojetín

2/2

500

MěKS Kojetín, Signál 64

1/1

1.000

Setkání harmonikářů

MěKS Kojetín

3/1

350

Pohádkové šapitó

MěKS Kojetín

1/3

1.500

Cimbálová muzika Dubina

MěKS Kojetín

1/1

500

Církev československá husitská

3/1

150

Dopolední nedělní program - průvod, jízda králů,
předání práva, národopisná přehlídka, dechová hudba

MěKS Kojetín

5/1

2.000

Odpolední nedělní program - tance, pukače, koncerty

MěKS Kojetín

5/1

5.000

Město Kojetín a MěKS Kojetín

50/3

nezjištěno

99/3

21.150

Den otevřených dveří Sokolovna Kojetín
Galerie Fortna

Hodovní mše a prohlídka synagogy

Doprovodné akce - kolotoče, atrakce, jarmark
CELKEM - KOJETÍNSKÉ HODY
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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

3.000 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

595.200,00 CELKOVÉ VÝNOSY

595.200,00

2.100,00 Tržby za pronájem, vstupné
39.700,00 Příspěvek Město Kojetín
518.300,00 Dotace Ol. kraj

12.300,00
170.000,00
300.000,00

35.100,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

112.900,00

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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Divadelní předplatné Divadlo žije!
Z důvodu rekonstrukce Sokolovny se v roce 2019 neuskutečnilo

živé tradice staré hané v roce 2019
Projekt a jeho cíl
Projekt Živé tradice staré Hané pro
všechny generace (Velikonoce na
Hané, Brána do staréch časů na
Hané, Vánoce na Hané) – byl zaměřen na rozvoj vztahu k folklóru Hané,
tradicím a každodenním činnostem
našich předků. Byl určen co nejširšímu spektru návštěvníků nehledě
na jejich sociální či věkové zařazení. Nabízel návštěvníkům těchto

akcí setkat se s tradičními postupy
a metodami, které se už v dnešní
době neužívají, byly nahrazeny jinými technologiemi, nebo zapomenuty. V letošním roce jsme navázali na
úspěšnou akci konanou 5. a 6. října
2018, která se jmenovala Brána do
staréch časů na Hané. V letošním
roce 2019 jsme ji ještě obohatili
o další, a to Velikonoce na Hané

a Vánoce na Hané, které se nesly
v podobném duchu.
Děti ze Sluníčka (dětský folklórní kroužek MěKS Kojetín) vynesly
morenu - smrtku, jako symbol zimy,
z města. V duchu starých tradic
také městem Kojetínem chodil jako
za starých časů masopustní průvod
v čele s medvědem.

Vodění medveďa a masopustní průvod ulicemi Kojetína
Jako každoročně i letos (2. března 2019) procitl medvěd ze zimního
spánku a vyrazil do ulic Kojetína, doprovod mu dělala řada maškar tradičních i netradičních. Už od sobotního
rána se scházeli všichni ostatkáři na
VIC, kde se soustředili jak dřevorubci
z dělnické třídy, tak etnické menšiny
i zástupci z řad církve. Zajímavý pohled pro kolemjdoucí občany obstaraly řádové sestry s páterem, kteří postávali před Íčkem s cigaretou
a pleskačkou kávového rumu. Po krátké organizační poradě vyrazili všichni
zúčastnění před vrata VIC a za zvuku
dechovky, obveselovali tancem i zpěvem přihlížející návštěvníky. Po tomto
entrée se odebral průvod k radnici,
kde všechny přivítal starosta Leoš Ptáček se svou chotí. Po přečtení hříchů
a předání ostatkového práva následovalo bohaté pohoštění a taneček
s medvědem. Při tanci s medvědem
zjistil starosta překvapivě, že to není
vlastně medvěd, ale medvědice. Tato
skutečnost neplynula z nedostatku
medvědů, ale tímto počinem jsme se
snažili naplnit požadavky EU o prosazování genderové rovnosti. Před
radnicí bylo veselo a po rozloučení se
starostou se vydal průvod do ulic Kojetína, kde řádně využil udělené právo
„mózovat a lófrovat“ víc, než je zdrávo.
Řádové sestry vybíraly do svých pokladniček příspěvky, prý na svěcenou
vodu, ale my víme své. Holič holil hospodářům i hospodyním bujné porosty
a policista Fanda sháněl po celém Kojetíně „novyho obecního béka, protože
po tym starym už nic nebylo.“ Jestli se
mu to podařilo, nevíme dodnes. Pohostinnost Koječáků ani letos nezklamala, maškarám byla nabídnuta celá

škála dobrot, od výborných buchet
hospodyň, až po vynikající masové
kuličky pana Kočičky.
Kdo chtěl pokračovat v rozverném
veselí, ten si přišel na své večer na
Hasičském bále. Pro návštěvníky
byla připravena bohatá tombola, příjemná hudba v provedení domácí

PC Music a samozřejmě chutné občerstvení. O půlnoci „farář“ Fanda
Kraváček s ministranty, hrobníky, zástupem plaček a dalšími účastníky
slavnostně pochovali nebožku basu.
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli
své příbytky, pohostili nás a zároveň
s námi oslavili konec masopustu.
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Vodění medveďa a masopustní průvod ulicemi Kojetína

Vynášení Moreny z města
Dne 7. dubna 2019, na takzvanou
Smrtnou neděli, se sešly v odpoledních
hodinách před Vzdělávacím a informačním centrem děti z folklórního souboru Sluníčko. Oblečeny, jak jinak než

v hanáckých krojích, se vydaly spolu
s řadou přihlížejících rodinných příslušníků a nadšenců ke Struze, ve které
měla Morena zakončit svoji vládu zimy.
Už před informačním centrem přivítaly
děti diváky zpěvem
a říkáním, které se
k tomuto obyčeji
váže. Zpěv, říkání
a veselá nálada provázely děti po celou
cestu, až k „véhonu
z kojeckyho mléna“,
kde Morenu odstroji-

ly a hodily ji do vody za všeobecného
jásotu. Poté následovalo vystoupení před restaurací Na Hrázi u Tondy,
za hojné účasti hostů tohoto zařízení
i přihlížejících z průvodu. Malí Hanáčci
předvedli v krátkém pásmu tance Hanko rozmilá a Valašenku, které s nimi
nacvičily Kateřina Pastyříková a Hana
Dvouletá, hrou na harmoniku je doprovodil Milan Zahradník. Děti si poté
vychutnaly sladkou odměnu v podobě
poháru, Morenu unášel proud Struhy
do Moravy a nedělní odpoledne klidně
plynulo a slibovalo krásné jarní dny.
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Velikonoce na Hané
V pátek a v sobotu 12.–13. dubna
2019 jsme o týden dříve přivítali Velikonoce v prostorách nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. Akce
s názvem Velikonoce na Hané navázala na úspěšnou akci z podzimu Brána
do staréch časů na Hané a byla určena
jak pro školská zařízení, tak i pro celé
rodiny bez ohledu na věk návštěvníka.
Příchozí přivítala předzvěst jara v podobě nádvoří vyzdobeného kraslicemi
a pučícími ratolestmi. Hraví jedinci si
mohli vyzkoušet, jak se kdysi bavily děti hrou v kuličky nebo mrskáním
vlka. Mrskání vlka zdatně předváděla
tetina Svača, na které bylo očividně
patrné, že má s touto technikou letité
zkušenosti. Kdo se při hře unavil, mohl
se posilnit v hanáckém okénku, kde
tetiny Zlatka a Jarka připravovaly jidáše a boží milosti. Ve venkovní části, si
pak mohli nejmenší, i ti věkově pokročilí, uplést tatar se strécem Robertem,
nebo vyrobit píšťalku za pomoci stréca
Milana. Komu se chtělo do jarního úklidu, zajisté našel inspiraci ve výrobě
metlí, které si po ukázce této techniky
mohl doma zhotovit. Ve vnitřních prostorách čekala výtvarně zdatné účastníky děvčica Kačka. Ta pomohla každému při výzdobě kraslic všemožnými
technikami. V další části pokračovalo
tvoření u paňmám Kačky a Janči, tady
si mohli příchozí vyzkoušet, jak se dřív
vyšívalo, a že to nebyla žádná legrace.
Celou akcí se i přes nepříznivé počasí
nesla výborná nálada a vůně z pečených jidášů, atmosféru také dokreslovala výstava vyšívaných kuchařek
neboli vařenek, zapůjčených například
od Kateřiny Pastyříkové, nebo dědka
Dostalíka z Kojetína. Samozřejmě nesměl chybět ani improvizovaný dvorek
se zvířaty, který se těšil velké pozornosti z řad nejmenších návštěvníků.
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Brána do staréch časů na Hané
Po minulém podzimním zkušebním
ročníku Brány do staréch časů na
Hané, jsme letos opět navázali na tuto
úspěšnou akci. V tomto roce předcházela podzimní „Bráně“ i její jarní verze s velikonoční tematikou. V pátek
a sobotu 11.–12. října 2019 se mohly
jak vzdělávací instituce, tak celé rodiny, zapojit do interaktivní expozice se
spoustou činností, které se v dnešní
době již běžně neprovádějí. Na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra,
které bylo vyzdobeno v tradičním duchu zašlých časů, se návštěvník ocitl
rázem ve světě našich předků. Hned
na začátku procházky historií si mohli
účastnici vyzkoušet mlácení obilí cepem, ten kdo se vyčerpal mlácením,
se záhy mohl občerstvit u kotle s povidly, kde zatím pobublávala líně „lézačka“. Kdo se snad trochu zaneřádil
od voňavé švestkové pochoutky, mohl
si své svršky přeprat na valše v neckách za pomoci legendárního mýdla
s jelenem a následně si to vyžehlit.
Velký úspěch sklízelo loupání „turkyně“ za pomoci patentního strojku,
který obsluhoval stréc Laďa. V dnešní
době motorových pil, uznali i dospělí,
že řezat kládu dvojmužnou pilou je
opravdu na dlouhé lokte. Po takovém
výkonu pořádně vyhládne, a proto bylo
pro všechny návštěvníky připraveno
občerstvení u tetiny Svači a Jarky, kde
mohli ochutnat domácí buchty podle
tetiny Gardavské a výborný domácí
chleba. Pokud se někomu zdál chleba
samotný moc suchý, nebránilo mu nic
v tom, aby si vlastnoručně stloukl máslo. Tvořiví a manuálně zruční jedinci
si přišli na své u tetin Kačky a Janči,
které jim předvedly a naučily je drátkovat, tkát na stávku a vyrábět rohože. Samozřejmě, že nechyběl, vedle
dobových dekorací ani zvířecí dvorek
s mnohou domácí faunou. Štěbetavé
husy doplňoval parádivý krocan spolu
se slepicemi a kachnami. Miláčkem
davu se stalo prasátko Jurášek a koza

Líza. O úspěchu akce svědčila velká
návštěvnost všech věkových skupin
a jejich nadšení při plnění těchto prastarých dovedností, také pozitivní komentáře v knize návštěv vypovídaly

o tom, že se Brána do staréch časů na
Hané zdařila. Jsme rádi, že především
děti na chvíli odpoutaly oči od svých
mobilů a vyzkoušely si praktiky našich
prapředků.
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Vánoce na Hané
Letošní novinkou adventní sezóny
2019 v Kojetíně byla akce s názvem
Vánoce na Hané. Po celý pracovní
týden od 16. do 20. prosince 2019
si nejen děti mohly vyzkoušet různé vánoční výrobky a zvyky. Každý
den patřil jiné dovednosti. V pondělí
si mohli návštěvníci vyrobit andílky
z makovic, v úterý ozdoby z drátků, ve středu svícny ze zavařovaček
a ve čtvrtek si upéct a ozdobit tradiční
perníčky, v pátek pak mohli vyzkoušet
všechno dohromady. Mimo toto tvoření si přítomní mohli rozkrojit vánoční
jablko, nebo si pustit lodičku se svíčkou v lavoru, aby věděli, co je v novém
roce čeká. Kdo zapomněl ještě napsat
Ježíškovi, měl tuto možnost na našem
nádvoří, kde si mohl přáníčko napsat,
či namalovat a po zazvonění zvonečku jej zavěsit na Ježíškovu šňůru. Celou akcí se prolínala vánoční atmosféra dokreslená promítáním pohádek na
projekčním plátně a mrskáním kaprů
z Tovačova ve velké kádi. Pro hladové
a žíznivé příchozí byl nachystaný
v bufetu dětský i dospělácký punč,
výborná škvarková pomazánka od
tetiny Gardavské nebo špekáček,
který si mohli všichni vespolek opéct
u řeřavého ohně. Jsme rádi, že na
krásně vyzdobeném vánočním nádvoří
došlo za týden přes tisíc návštěvníků,
kteří se bavili a ocenili tuto novou vánoční tradici v Kojetíně.
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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 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.

Přínosy akce
- vzdělávání nejmladší generace a její
seznámení s etnografickým regionem
Haná,
- předávání zkušeností zájemcům
o staré techniky a zpracování přírodních produktů a materiálů,
- oživení mezigeneračních vztahů,
- propagace ekologických produktů,
- poukázání na pozitivní možnosti sou-

žití člověka s přírodou,
- podnícení mladé generace k folkloru,
tradičnímu životu našich předků a etnicitě jako takové,
- rozvoj turismu ve městě a nejbližším
okolí,
- široká propagace města Kojetín, Mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje,

- výměna informací mezi návštěvníky
a organizátory,
- kulturní akce pro všechny sociální
vrstvy,
- možnost využití volného času,
- typ na akci pro celou rodinu,
- účast regionálních farmářů a výrobců
regionálních produktů.

Propagace
Forma propagace

Počet

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

20.000 ks

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Onlineprinter

návštěvníci
webových
stránek

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akcí, články...

Aktualizace MěKS Kojetín

nezjištěno

Vytvoření jednotlivých událostí, fotografie, sdílení, skupiny

Aktualizace MěKS Kojetín

Čtyři čísla = upoutávky a zhodnocení v KZ

Grafické zpracování
MěKS Kojetín

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

MěKS Kojetín

1.500 ks

Letáky na jednotlivé akce

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

Tvorba propagace
Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Onlineprinter

Plakáty na jednotlivé akce

www.mekskojetin.cz

Obsah propagace

2.600 ks
posluchači,
čtenáři

www.rajce.cz

zobrazení

Umístění fotografií na MěKS Kojetín

Aktualizace MěKS Kojetín

Internetové kulturní portály

nezjištěno

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

Město Kojetín

Dobrá pověst
Osobní doporučení

Výstupy pro hodnocení
- Rozvoj lidové a umělecké tvořivosti,
obnovení zapomenutých technologií,
mezigenerační sblížení.
- Rozšíření kulturní nabídky všem věkovým vrstvám obyvatel regionu – program v oblasti kulturních a společenských akcí.
- Široká propagace města Kojetín, mi-

kroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje – informovanost veřejnosti
prostřednictvím regionálního tisku
a médií.
- Přehlídka kojetínských a regionálních
řemeslníků, farmářů a folkloristů, kteří mohou na těchto akcích zúročit své
nadšení a práci.

- Počet návštěvníků celé akce byl cca
6.600 osob. Vstup na všechny akce byl
dobrovolný.
- Pokračování a obnova lidových tradicích na Hané s přihlédnutím na regionální etnografické normy a styly.
- Městské kulturní středisko zajistilo
veškerou propagaci celého projektu
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Výstupy pro hodnocení
– plakáty, pozvánky, letáky, propagace
v tisku, rozhlasu i televizi.
- Po ukončení projektu byla celá akce
zhodnocena ve všech dostupných médiích. Jsou pořízeny fotografii a video.
- Během konání těchto akcí do Kojetína zavítalo 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 20172020)
- Zviditelnění Olomouckého kraje
v rámci naplňování programového prohlášení ROK bodu 5. – zaměření na
realizaci koncepce rodinné politiky na
území kraje, podpoření rozvoje mezigeneračního soužití.
- Setkávání mladé generace, folklórních nadšenců, pamětníků a návštěvníků různých věkových kategorií.

- Podnícení zájmu o lidovou tvořivost
a tradiční život 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.
- Podpora nositelů lidových tradic.
- Navázání další spolupráce s folkloristy
v rámci regionu i mimo něj.
- Spolupráce mladší a starší generace.
- Připomenutí úzké vazby ve vztahu
člověka k přírodě a přirozené ekologii
v minulosti

Návštěvnost
Počet

Návštěv-

účastníků

nost

Datum

Akce / kino

02. 03. 2019

VODĚNÍ MEDVEĎA A MASOPUSTNÍ PRŮVOD

60

2.000

07. 04. 2019

VYNÁŠENÍ MORENY

15

100

12.–13. 4. 2019 VELIKONOCE NA HANÉ

10

500

11.–12. 10. 2019 BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ

10

2.000

16.–20. 12. 2019 VÁNOCE NA HANÉ

10

2.000

105

6.600

CELKEM

ŽIVÉ TRADICE STARÉ HANÉ

Závěr
Město Kojetín se zviditelnilo, a to nejen
v rámci Olomouckého kraje.
Na těchto akcích byly prezentovány lidová tvorba a lidové zvyky, které
podnítily zájem u mladé generace. Na
základě těchto akcí se objevily nové
možnosti spolupráce mezi městy a obcemi Olomouckého kraje, dále i jiných

krajů a také mezi folklórními nadšenci,
řemeslníky a soubory v provozujících
tuto bohulibou činnost.
Došlo také k velkému rozmachu turismu ve městě, nádvoří VIC se stalo
místem setkávání, místem k navázání
nových přátelství, společenskou událostí.

Tento projekt jistě podpořil v nadšení
i ostatní profesionální, ale hlavně neprofesionální osoby. Důležitým aspektem byla následná spolupráce mezi
městy a obcemi v rámci Olomouckého
kraje, jiných krajů, a hlavně spolupráce
mladší a starší generace a různých sociálních skupin.

strana 35

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2019

Evropský týden mobility 2019
Evropský týden mobility (ETM) je
kampaň pro občany měst a obcí,
která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout
možnosti a výhody alternativních
druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen

autům, ale také chodcům, cyklistům
a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci. Od roku
2009 se do této celorepublikové akce
úspěšně zapojuje i město Kojetín.
Přispěl k tomu i fakt, že naše město
v české soutěži o „Nejlepší český
ETM“ v roce 2009 vyhrálo první místo.

V letošním roce ETM probíhalo
ve dnech od 15. do 20. září 2019
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, CSS Kojetín a SK Kojetín.
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Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stromu patří
již řadu let k neodmyslitelným akcím,
které pořádá MěKS Kojetín. Spolu
s Kojetínskými hody patří mezi nejnavštěvovanější akci. Každoročně
jej navštíví kolem pěti tisíc návštěvníků. V rámci této akce probíhá výstava betlémů v prostorách galerie
VIC, která rozsvěcení vánočního
stromu zahajuje. Následuje bohatý program, v němž jsou zapojeny
zájmové soubory a kroužky především z Kojetína (ZUŠ Kojetín, DDM
Kojetín, MěKS Kojetín a jiné), které
se mají možnost v rámci této akce
prezentovat. Nedílnou součástí je

i tradiční jarmark, který má za úkol
podpořit především regionální prodejce a řemeslníky s vazbou na lidovou výrobu. Celý program se skládá
z hudební, taneční i divadelní složky.
Návštěvníci každoročně s nadšením
očekávají již tradiční vystoupení divadelní skupiny Vedle jak ten smrk,
která se schází jen jednou ročně
a při příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu nazkouší některou
z tradičních českých pohádek, čímž
podporují i národní identitu u nejmenších návštěvníků.
Celou akci završuje rozsvícení stromu a ohňostroj, jehož odpálení od-

počítává společně s dětmi sám starosta města. Celá tato akce je protkána krásnou a důstojnou adventní
atmosférou.

Aby měl Ježíšek navigační bod a našel při pohledu shora i Kojetín, rozsvítili jsme v pátek 22. listopadu 2019 na
Masarykově náměstí rostlý vánoční
strom.
Vše vypuklo už od brzkých ranních
hodin, kdy se na náměstí začali srocovat trhovci s nesčetným druhem
zboží. Do desáté hodiny dopolední zaplnili různorodým sortimentem
takřka celé náměstí i s parkem. Od
16. hodiny odpolední se v prostorách
galerie VIC odbývala vernisáž výstavy betlémů na počest její zakladatelky Marie Kalovské. Po krátkém úvodu
ředitelka MěKS Hana Svačinová spolu
se starostou Leošem Ptáčkem a Miloslavem Oulehlou předali čestné uznání za celoživotní přínos pro historii
a pořádání výstav Františku Rieglovi.
Následně promluvil Milan Zahradník
o betlémářské tradici, poděkoval těm,

kteří své betlémy zapůjčili a zahájil tak
samotnou výstavu. Během vernisáže
i po ní vystoupil kojetínský pěvecký
sbor Cantas, jenž oživil tuto vernisáž
a naladil návštěvníky do sváteční pohody. Mezitím si návštěvníci akce
mohli zakoupit v přízemí radnice a VIC
vánoční hvězdu a zároveň tak podpořit onkologicky nemocné děti. To už
ale pomalu začínal hlavní program na
Masarykově náměstí, kde už byli přichystáni žáci ZUŠ Kojetín s několika
hudebními vstupy. Poté se slova ujala
Helena Gračková a Marie Němečková z kojetínské Charity, které vyhlásily vítěze výtvarné soutěže určené
pro žáky základních a středních škol.
První část programu pak zakončila
krásnou vánoční slovenskou písničkou Anička Matějčková. Po krátkém
výpadku proudu, kdy si mnozí diváci
mysleli, že bude následovat samot-

né rozsvěcení stromu, jsme byli rádi,
že se nám podařilo rozsvítit pódiové
reflektory a mohli vystoupit Mimoni
s pohádkou Hrátky s čertem. Nejmenší i ti starší se tak pobavili spolu
s Martinem Kabátem, divokou Káčou,
princeznou Dišperandou, bandou čertů a mnoha jinými. Nakonec vše dobře
dopadlo a Martin, člověk spravedlivý,
unikl opravdovému peklu a vyměnil ho
za peklo s Káčou. Zlatým hřebem večera bylo samotné rozsvícení stromu,
kdy poslední vteřiny před tímto aktem
odpočítával starosta Kojetína Leoš
Ptáček se všemi dětmi na Masarykově náměstí. Následně se po vánočním
stromu rozzářil také ohňostroj a završil tak celé sváteční odpoledne. Celá
akce se konala za finanční podpory
Olomouckého kraje. Teď už víme stoprocentně, že Ježíšek si do Kojetína
cestu určitě našel.

Projekt Rozsvěcení vánočního stromu
v je zaměřen na rozvoj kultury, tradicí
a propagaci regionálních produktů. Je
určen co nejširšímu spektru návštěvníků nehledě na jejich sociální či věkové
zařazení.
Nabízí návštěvníkům těchto akcí setkat se v adventním čase s přáteli
a podívat se na hodnotný kulturní program pro všechny generace.
V letošním roce jsme opět navázali
na tradici úspěšnosti akce a program
obohatili o další prvky.
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Rozsvícení vánočního stromu

Přínosy akce
- vzdělávání nejmladší generace a její
seznámení s možností kulturního vyžití
v Kojetíně,
- oživení mezigeneračních vztahů,
- propagace ekologických produktů,
- podnícení mladé generace k uměleckým činnostem

- rozvoj turismu ve městě a nejbližším
okolí,
- široká propagace města Kojetín, Mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje,
- výměna informací mezi návštěvníky
a organizátory,

- kulturní akce pro všechny sociální
vrstvy,
- možnost využití volného času,
- typ na akci pro celou rodinu,
- účast regionálních farmářů a výrobců
regionálních produktů.

Propagace
Forma propagace
Plakáty
Letáky
www.mekskojetin.cz
www.kojetin.cz
Facebook
Kojetínský zpravodaj
Rádio, tisk, televize

Počet

Obsah propagace

Tvorba propagace

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Onlineprinter

5.000 ks

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

Grafické zpracování
MěKS Kojetín,
tisk Onlineprinter

návštěvníci
webových
stránek

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akce, články...

Aktualizace MěKS Kojetín

Vytvoření události, fotografie, sdílení, skupiny

Aktualizace MěKS Kojetín

Dvě čísla = upoutávky a zhodnocení v KZ

Grafické zpracování
MěKS Kojetín

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

MěKS Kojetín

500 ks

nezjištěno
1.400 ks
posluchači,
čtenáři

www.rajce.cz

zobrazení

Umístění fotografií na MěKS Kojetín

Aktualizace MěKS Kojetín

Internetové kulturní portály

nezjištěno

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

Aktualizace MěKS Kojetín

E-mailing

800 adres

Osobní pozvánky na všechny akce

MěKS Kojetín

Dobrá pověst
Osobní doporučení

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...

Město Kojetín
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Výstupy pro hodnocení
- 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
řemeslníků, farmářů a umělců, kteří
mohou na těchto akcích zúročit své
nadšení a práci.
- Počet návštěvníků celé akce byl cca
6.000 osob. Vstup na všechny akce je
dobrovolný.
- Městské kulturní středisko zajišťuje
veškerou propagaci celého projektu
– plakáty, pozvánky, letáky, propagace
v tisku, rozhlasu i televizi.
- Po ukončení projektu je celá akce

zhodnocena ve všech dostupných médiích. Jsou pořízeny fotografii a video.
- Během konání těchto 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 20172020)
- Zviditelnit Olomoucký kraj v rámci
naplňování programového prohlášení
ROK bodu 5. – zaměření na realizaci

koncepce rodinné politiky na území
kraje, podpoření rozvoje mezigeneračního soužití.
- Setkávání mladé generace, nadšenců, pamětníků a návštěvníků různých
věkových kategorií.
- 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.
- Podpora nositelů kulturních hodnot
- Navázání další spolupráce s umělci
v rámci regionu i mimo něj.
- Spolupráce mladší a starší generace.
- Připomenutí úzké vazby ve vztahu
člověka k přírodě a přirozené ekologii
v minulosti.

Závěr
Město Kojetín se zviditelnilo, a to nejen
v rámci Olomouckého kraje. V rámci
akce byly prezentovány profesionální
i amatérští umělci, kteří podnítili zájem
u mladé generace. Na základě této
akce se objevily nové možnosti spolupráce mezi městy a obcemi Olomouc-

kého kraje, dále i jiných krajů a také
mezi umělci, řemeslníky a soubory
v provozujících tuto bohulibou činnost.
Došlo také k velkému rozmachu turismu
ve městě, náměstí VIC se stalo místem
setkávání, místem k navázání nových
přátelství, společenskou událostí. Tento

projekt jistě podpořil v nadšení i ostatní
profesionální, ale hlavně neprofesionální
osoby. Důležitým aspektem je následná
spolupráce mezi městy a obcemi v rámci
Olomouckého kraje, jiných krajů, a hlavně spolupráce mladší a starší generace
a různých sociálních skupin.
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3. Klubová činnost a hudební festivaly
22. září 2019 - Dobré duše vol. 4
Čtvrtý ročník dobročinné akce, která
šla letos na podporu Dana Dufka z
Kojetína, který trpí dětskou mozkovou
obrnou. Daneček se narodil v 28 týdnu těhotenství, měl nedozrále plíce. V
prvním roce života se musel podrobit
několika operacím. Teprve v deseti letech se začal lépe vyjadřovat a mluvit,
naučil se chodit do schodů, jezdit na
20. dubna 2019
Kojetínský Majáles (Dubňáles) 2019
26. října 2019 - Bethrayer fest 2019
BMF je zpět a jako v minulých letech
se akce odehrála opět na domácí
půdě, v nyní nově rekonstruované

třikolce a chodit v chodítku. Dodnes
nemá plnou stabilitu. Proto by Dan potřeboval častěji rehabilitovat nejlépe jeden krát až dvakrát týdně, přinejlepším
dvě hodiny. Vždy je poznat jak mu tato
ambulantní rehabilitace v arcádě Ostrava pomáhá. Je uvolněný a lépe se
drží na nohách. Na akci vystoupily kapely: Xero BeatBox, Ten Sticks, Nšoči, Critical Acclaim, Slamworth, Kowall
Company.
kojetínské sokolovně.
Letošní, již 15. ročník byl zároveň připomenutím 10. smutného výročí úmrtí kytaristy Pegara :(
Vystoupily kapely: The Unbroken
Will, Čad, Sunset Trail, Bethrayer,
Insania, Dark Gamballe, Hannibal
Lecter, Made By Zero.

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 19.00 do
20.00 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 2019

Leden - prosinec 2019

Leden - prosinec 2019

TANEČNÍ KURZ

19. září - 6. prosince 2019
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 – 150 / 1x závěrečná – 450

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 2018-19 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 návštěvnosti,
• 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 2019
(monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC

2017
956

Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy

5664

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy

2017
956
5664

Činnost VIC

2019
511

Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy

6378

- plesová sezona

150

- plesová sezona

150

Plesová sezona

192

- pronájem nebytových prostor

115

- pronájem nebytových prostor

115

Pronájem nebytových prostor

219

- turistická razítka

445

- turistická razítka

445

Turistická razítka

361

- sport v Kojetíně

42

- sport v Kojetíně

42

Sport v Kojetíně

74

- firmy

125

- památky ve městě

158

- příspěvky do KZ

29

- firmy
- památky ve městě
- příspěvky do KZ

125

Firmy

147

158

Památky ve městě

286

29

- divadelní představení

375

- divadelní představení

375

- autobusy a vlaky

244

- autobusy a vlaky

244

- kalendář mikroregionu

64

- kalendář mikroregionu

64

- Screamers

25

- Screamers

25

- turistická vizitka

384

- turistická vizitka

384

- prohlídka města s průvodcem

49

- prohlídka města s průvodcem

49

- kniha o Kojetíně

96

- kniha o Kojetíně

96

- ubytování v Kojetíně

87

- ubytování v Kojetíně

87

- otevírací doba koupaliště

23

- otevírací doba koupaliště

23

- kurzy MěKS

30

- kurzy MěKS

30

- jízdní řády

47

- jízdní řády

47

- stravování v Kojetíně

107

- stravování v Kojetíně

107

- zajímavosti mikroregionu

204

- zajímavosti mikroregionu

204

- Kojetínské hody

67

- Kojetínské hody

67

- prodej vstupenek

589

- prodej vstupenek

589

- odevzdání plakátů

94

- odevzdání plakátů

94

- prodej KZ

690

- prodej KZ

690

Příspěvky do KZ

33

Divadelní představení

275

Autobusy a vlaky

243

Kalendář mikroregionu

188

Screamers

0

Turistická vizitka

391

Prohlídka města

348

Kniha o Kojetíně

69

Ubytování v Kojetíně

90

Otevírací doba koupaliště

70

Kurzy MěKS

28

Jízdní řády
Stravování v Kojetíně

284
93

Zajímavosti mikroregionu

291

Kojetínské hody

170

Prodej vstupenek

448

Odevzdání plakátů
Prodej KZ

88
496

Různé

1494

- různé

1425

- různé

1425

Návštěvníci výstavy

3523

Návštěvníci výstavy

3781

Návštěvníci výstavy

3781

Hrůzostrašné sklepení

393

Prodej suvenýrů

970

Prodej suvenýrů

970

Prodej suvenýrů

2108

Návštěva muzea

841

Návštěva muzea

841

Návštěva muzea

1013

Kopírování

3835

2207

Kopírování

248

Internet
Celkem návštěvníků

14667

Kopírování
Internet
Celkem návštěvníků

2207
248
14667

Internet
Celkem návštěvníků

253
18014

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ výstav a expozic v roce 2019
30. listopadu 2018 - 25. ledna 2019
5. února - 8. března 2019
18. března - 26. dubna 2019
13. května - 30. srpna 2019
6. září - 15. listopadu 2019
22. listopadu - 19. prosince 2019
16. srpna - 31. prosince 2019
1. ledna - 31. prosince 2019
1. ledna - 31. prosince 2019
Celkem návštěvníků

Výstava Betlémů
Výstava Keňa
Výstava Převratná léta 1945-1968
Výstava Jízda králů na Hané
Výstava: Signál 64 - Quo vadis
Výstava Betlémů
Židovský koutek v synagoze
Stálá expozice Ztracená tvář Hané
Stálá expozice Hrůzostrašné sklepení

50
400
840
1.500
140
600
500
1.020
400
5.450
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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 knihovnic-

kých 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
Velikost obsluhované populace

2015

2016

2017

2018

2019

6245

6242

6107

6050

6028

Registrovaní uživatelé

822

858

873

867

849

- z toho do 15 let

291

369

356

365

371

Počet návštěvníků

20513

23680

19160

17944

22878

- z toho návštevníků knihovny

14317

11903

11371

11059

10650

- z toho návštěvníků internetu

518

607

533

516

252

- z toho návštěvníků kulturních akcí

2404

2437

2607

2602

2407

- z toho on-line návštěvy

6196

4859

4649

3767

9569

128

144

139

152

142

Výpůjčky

39379

39625

35853

34464

31205

- z toho knihy

34708

34940

31761

30195

27622

Akce v knihovně (kulturní, vzdělávací)

- z toho periodika

4671

4685

4092

4268

3547

32704

28744

27012

25577

22457

Přírůstek knihovního fondu

745

680

637

637

765

Úbytek knihovního fondu

655

4640

2369

2072

3885

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

V roce 2019 jsme se zaměřili na kvalitu knihovního fondu – dle metodiky
NK v Praze „Standart pro dobrý knihovní fond“. Tuto činnost nám usnadnila i provedená revize a aktualizace
fondu, která proběhla v naší knihovně
8. – 22. 4. 2019. Revize knihovního
fondu je prováděna jednou za 5 let dle
zákona č. 257/2001 Sb o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon) a vyhlášce Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.
Další výzvou byla prezentace moderního webového katalogu s podporou mobilních zařízení, který přinesl
nový knihovní systém Tritius (spuštěn
22. listopadu 2018). Dle statistických
výsledků jsme zaznamenali prudký
nárůst (téměř trojnásobný) on-line
návštěv naší knihovny. Nový katalog
je rychlý, přehledný, umí vyhledávat
v našich fondech, řadit, exportovat,
hodnotit, sdílet na sociálních sítích,
doporučit uživatelům další díla a mnoho dalšího. Čtenář si jednoduše ovládá své čtenářské konto, prodlužuje své
výpůjčky, rezervuje či odkládá vybrané

publikace a to vše pohodlně z domova,
24 hodin denně a sedm dní v týdnu.
Mírný pokles výpůjček oproti roku 2018
způsobilo uzavření knihovny z důvodu
revize.
Kůstkova čtenářská výzva
Dětská čtenářská soutěž roku 2019.
Plechovky
Spolupráce s Gymnáziem Kojetín.
Sběrné místo v knihovně pro projekt
„Keňa“.
Zachráněný dědeček
Sdílené čtení se stejnojmennou knihou
Štěpána Zavřela pro děti v MŠ.
Březen – měsíc čtenářů – 10. ročník
celostátní akce
Přehled aktivit:
Ten, kdo radost dává, ten ji také dostává – Zuzana Pospíšilová
Interaktivní beseda s autorkou dětských knih pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
Vyhlášení a ocenění nejlepších dětských čtenářů
Vyhlášení a ocenění nejlepšího čtenáře – muže pro rok 2019
Holky s voctem – S humorem o životě,
jaký je….

Knihovna je zapojena do několika celorepublikových projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP).
Literární hodinka
Představení současné české spisovatelky Kláry Mandausové (pro klienty
CSS Kojetín,
Domu sv. Josefa Kojetín a veřejnost).
Noc s Andersenem
Celostátní akce vyhlašovaná SKIPEM
na podporu dětského čtenářství, tentokrát se dvěmi hlavními tematy – Andersen známý – neznámý a 70. výročí
nakl. Albatros. Zábavný program pro
děti, sdílené čtení a přespání v knihovně za účasti místostarosty města Kojetína Miloslava Oulehly.
Jaro už je tu!
Výstavka prací klientů Domu sv. Josefa s jarní tématikou.
Napoleon Bonaparte – Dana Šimková
Přednáška s promítáním k 250. výročí
narození slavného vojevůdce.
Velikonoce v knihovně
Tvořivá dílnička spojená se čtením
o lidových zvycích a tradicích.
Týden čtení – Knížka pro prvňáčka
Celostátní akce v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“. Čtení a předání
knih autorů Miroslava Tvrze a Aleny
Schulz „Kde se nosí krky“. Knihy byly
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Městská knihovna
získány v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
Poklad na Šprlochu
Zábavná hra na motivy místní pověsti
B. Štégera na podporu zájmu o historii
města, ve kterém žiji.
Příběhy o Rudolfu II.
Literární beseda o významném českém panovníkoví a jeho době.
Prázdniny v knihovně
- Dnes budu knihovník!
- Pohádkové dopoledne
Den pro prvňáčka
Den otevřených dveří, návštěva
knihovny s programem.
Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína 5
Po stopách kojetínských Židů
Cyklická akce v rámci „Evropského
týdne mobility“, výlet na kolech za historií a poznáním města, ve kterém žijeme.
Týden knihoven
23. ročník celostátní akce (vyhlašuje

SKIP) na podporu četby a knihoven. V
centru zájmu jsou především naši uživatelé. Tradičně nabízíme bezplatnou
registraci do konce roku a čtenářskou
amnestii, exkurze a zábavný program
pro děti.
Knihovna v proměnách času
Výstavka ke 100. výročí 1. knihovnického zákona, dobové fotografie a kronika kojetínské knihovny.
Kantořina – těžká dřina
Literární hodinka
Školní perličky, postřehy a příběhy učitelů i žáků (pro klienty CSS Kojetín a
Domu sv. Josefa Kojetín).
Harmonizace organismu přírodní cestou – Anna Skokánková
Přednáška o zdraví s podporou bylinek.
Halloween v knihovně
Strašidelný program pro děti.
Neboj se, vždyť máš česnek!
Sdílené čtení s knihou P. Brycze.
Keňa – očima spisovatelky Hany Hin-

drákové
Přednáška s promítáním pro studenty Gymnázia Kojetín zaměřená na
kontrasty africké Keni, turistické zajímavosti, život v chudinských čtvrtích,
život dětí ulice a jiné zajímavosti. Doplnění školního projektu.
Velký knižní bazar
Výprodej starších a opotřebovaných
knih.
Adventní ladění
Výstavka výrobků s adventní a vánoční
tématikou uživatelů Domu sv. Josefa.
Šperky YVETT
Prodejní výstavka originálních šperků
Ivety Pouperové.
Vánoce v knihovně
Vánoční program – čtení, soutěže, luštění a tvořivá dílnička.
Čekání na Vánoce
Sdílené čtení z knih „Vánoční koťátko“
J. Herriota a „Mikuláš, Ježíšek, pan
Vrána a my“ M. Kratochvíla spojené se
zábavným předvánočním programem.

Výpůjční činnost

Počet návštěvníků
10650
Pokračujeme s donáškou knih do
domu pro seniory a zdravotně handicapované občany.
Pro naše čtenáře jsme kladně vyřídily
25 požadavků meziknihovní výpůjční
služby (na přání čtenáře/uživatele zajistíme půjčení knihy u jiné knihovny.
Výborně funguje i rezervační služba,
v roce 2019 jsme kladně vyřídili 962
požadovaných rezervací. V půjčovnách obou oddělení jsou během roku
instalovány menší výstavky jako propagace knižních novinek. Velkou obli-

bu u našich čtenářů má kniha se záložkou jako upozornění na výjimečná díla
knižní produkce. Doporučují knihovníci
i čtenáři, a tím posilují vzájemný vztah
a komunikaci. Každý měsíc nabízíme
čtenářům výběr z nových knih formou
tištěného seznamu vč. anotací a barevných obálek, stejná propagace je
i na webových stránkách a fb knihovny.
V oddělení pro dospělé upozorňujeme
čtenáře/uživatele na knihy s regionální
tematikou (publikace věnované našemu městu a kraji, nebo napsané regionálním rodákem).

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
31205
Počet registrovaných čtenářů
849
- z toho do 15 let
371

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 2019 bylo zakoupeno,
získáno darem, z grantového programu a knihovnicky zpracováno, zkatalogizováno (dle pravidel RDA) 1629
svazků knih. Pro Městskou knihovnu
MěKS Kojetín 765 svazků, pro středisko 864 svazků (financováno z krajské
dotace a z rozpočtů obcí). K této čin-

nosti 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 modulu Úbytky. Vyřazené knihy nabízíme

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.

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-

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 3885 svazků
a pro středisko 2346 svazků.
Průběžně je prováděna údržba a opravy knihovního fondu.
Knihovní fond – přírůstky, úbytky
v roce 2018
Přírůstky MěK Kojetín
765
Přírůstky středisko
864
Úbytky Městské knihovny
3885
Úbytky středisko
2346
Výkon RF zahrnoval v roce 2019 tyto
činnosti:
Poradenská a konzultační činnost: realizováno dvakrát setkání dobrovolných,
neprofesionálních knihovníků, devět
metodických návštěv, dvakrát ročně
konzultační dny (osmnáct konzultací).
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Tvorba a cirkulace výměnných souborů:
Nakoupeno a zpracováno celkem 677
svazků a vytvořeno 36 výměnných souborů z nové nakoupených a zpracovaných knih ve čtyřech cyklech (jaro, léto,
podzim, zima).
Cirkulace výměnných souborů:
Cirkulace výměnných souborů: V roce
2019 bylo vyměněno mezi knihovnami
1767 svazků v 93 výměnných souborech. Dále bylo zpracováno celkem 187
svazků v 5 souborech do stálého fondu
pro MK v Troubkách.

Revize a aktualizace fondu:
Ve sledovaném roce proběhla v Městské knihovně MěKS Kojetín, Místní
knihovně Troubky a Kovalovice. Revidováno bylo celkem 34256 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 Tritius
a aktualizace prezenčních katalogů MK).
Podpora při zpracování statistiky:
Prostřednictvím Městské knihovny byly zpracovány roční statistiky
Kult MK všech knihoven střediska

Kojetín a statistika RF. Výkazy byly
odeslány Městské knihovně v Hranicích k dalšímu zpracování.
Administrativa:
Ke všem činnostem RF je vedena dokumentace, dále měsíční výkazy práce
a čtvrtletní rozpisy vykonaných prací.
Karty pohybu KF, přírůstkové a úbytkové seznamy, zápisy metodických
návštěv, protokoly o revizi, podklady
účetních a mzdových operací.
Jednání s obecními úřady v rámci působnosti celého střediska – žádosti
o dotaci na nákup knih a časopisů, vyúčtování dotace.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V ROCE 2019
KVČ je připravována ve spolupráci se
všemi kojetínskými školami – mateřskými, základními, s gymnáziem (lekce informační výchovy, knihovnická minima,

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

Pořádány byly také besedy pro širokou
veřejnost a výstavky. Celkem bylo připraveno v uvedeném roce 142 akcí,
které navštívilo 2407 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 2019 se uskutečnilo celkem
28 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 8x).
● Kroužek malých čtenářů z Polkovic
– pravidelné návštěvy knihovny s programem – pro ZŠ v Polkovicích (celkem 9x).
● 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:
● Ten, kdo radost dává, ten ji také
dostává – Zuzana Pospíšilová
Interaktivní beseda s autorkou dětských knih pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
● Keňa – očima spisovatelky Hany
Hindrákové
Přednáška s promítáním pro studenty
Gymnázia Kojetín zaměřená na kontrasty africké Keni, turistické zajímavosti, život v chudinských čtvrtích, život
dětí ulice a jiné zajímavosti. Doplnění
školního projektu.
Besedy vlastní:
● Josífku, k noze! Literární beseda
s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené
dětské autorky pro žáky 2. tříd ZŠ (4x).
● Tříkrálové čtení Sdílené čtení inspirované knihou „Příšerné příběhy vánoční“
od Chrise Priestleyho, pro školní družiny
a „Klub malých čtenářů z Polkovic“ (6x).
● Zachráněný dědeček Literární beseda na motivy stejnojmenné knihy Š. Zavřela, pro děti z MŠ (4x).
● Příběhy o Rudolfu II. Literární beseda
o významném českém panovníkovi Rudolfu II. a jeho době pro 4. třídy ZŠ (4x).
● Jak to bylo v květnu 1945? Literární beseda inspirovaná knihou P. Jiráka:

„Kojetín v době protektorátu“ pro žáky
5. tříd (2x).
● Neboj se, vždyť máš česnek! Sdílené čtení s knihou P. Brycze pro žáky
3. tříd a Klub malých čtenářů z Polkovic
(5x).
● O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi Literární beseda o knize Z. Pospíšilové pro děti z MŠ (4x).
● Druhé čtení Sdílené čtení knihy
O. Sekory „Brouk Pytlík“ pro školní družiny (1x).
● Čekání na Vánoce Sdílené čtení
z knih „Vánoční koťátko“ J. Herriota
a „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my“ M.
Kratochvíla spojené se zábavným předvánočním programem pro žáky ZŠ Sladovní (1x).
Soutěže, výtvarné dílničky a volnočasové aktivity:
● Kůstkova čtenářská výzva Čtenářská soutěž roku 2019! Jeff Smith
Kůstek – komiksový hrdina, zve děti
ke knižní hře. Pomozte Kůstkovi přečíst 5 knih se zadanou tématikou a pomůžete mu tím zastavit invazi Krysáků
do Kůstkova. Každá přečtená kniha
= pečeť, kterou nalepíš do mapy
– obojí získáš v knihovně. Úspěšné
řešitele čekala odměna. Vítězem Kůstkovy čtenářské výzvy se v naší knihovně stal Aleš Hřeblo, žák 2. třídy.
● Valentýnské přáníčko Tvořivá dílnička pro školní družiny a „Klub malých
čtenářů z Polkovic“ (4x).
● Bohové starověkého Egypta Vědomostní soutěž pro Klub malých čtenářů
z Polkovic (1x).
● Velikonoce v knihovně Tvořivá
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dílnička spojená se čtením o lidových
zvycích a tradicích a veselých velikonočních příběhů pro ŠD a Klub malých
čtenářů z Polkovic (4x).
● Kdo to nakreslil? Vědomostní soutěž k získání vědomostí o českých ilustrátorech dětských knih pro ŠD (2x).
● Máš nadání na hádání? Vědomostní soutěž pro ŠD (3x).
● Poklad na Šprlochu Hra s luštěním
a hledáním pokladu - nazvaná podle
místní pověsti B. Štégera „Poklad na
Šprlochu“pro Klub malých čtenářů
z Polkovic (1x)
● Kdo to napsal? Vědomostní soutěž
zaměřená na známé autory dětské literatury a jejich díla pro ŠD (3x).
Prázdniny v knihovně:
● Dnes budu knihovník! (pro děti
7-15 let) Zábavné prázdninové čtení
spojené s tvořivými dílničkami, hrami,
soutěžemi, luštění a možností zkusit si
práci knihovníka (4x).
● Pohádkové dopoledne (pro děti do
7 let) Pohádkové čtení pro děti s maminkami (vítáni byli i tatínkové, babičky
či dědečkové). Společná četba pohádkových příběhů, veselých básniček,
hádanek a také jsme si hráli, tvořili
a kreslili (4x).
● Hurá do knihovny! Zábavný program k zahájení nového školního roku
pro děti ze školních družin a Klubu
mladých čtenářů z Polkovic. Soutěže,
kvízy, rukodělné dílničky, společné čtení (2x).
● Halloween v knihovně Strašidelný
program (čtení, luštění, tvoření) pro
školní družiny (4x).
● Vánoce v knihovně Vánoční program – čtení, soutěže, luštění a tvořivá
dílnička (výroby vánočního přáníčka
a záložky do knih) - pro školní družiny, Klub 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:
● Napoleon Bonaparte – Dana Šimková Přednáška s promítáním k 250.
výročí narození slavného vojevůdce pro širokou veřejnost (1x).
● Literární kavárna s ing. Annou
Skokánkovou Harmonizace organismu přírodní cestou - přednáška
o uchování zdraví s pomocí bylinek pro
širokou veřejnost (1x).
Besedy vlastní:
● Holky s voctem – S humorem
o životě, jaký je… Literární hodinka.
Představení současné české spisovatelky Kláry Mandausové (pro klienty
CSS Kojetín, Domu sv. Josefa Kojetín
a veřejnost) (3x).
● Kantořina – těžká dřina Literární hodinka. Školní perličky, postřehy
a příběhy učitelů i žáků (pro klienty
CSS Kojetín a Domu sv. Josefa v Kojetíně) (2x).
Výstavky:
● Jaro už je tu! Výstavka prací klientů Domu sv. Josefa s jarní tématikou
– pro širokou veřejnost (1x).
● Knihovna v proměnách času Výstavka k 100. výročí 1. knihovnického
zákona, dobové fotografie a kronika
kojetínské knihovny – pro širokou veřejnost (1x).
● Adventní ladění Výstavka výrobků
s adventní a vánoční tématikou uživatelů Domu sv. Josefa – pro širokou
veřejnost (1x).
● Šperky YVETT Prodejní výstavka
originálních šperků Ivety Pouperové
– 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 10. ročník
celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti. Vyhlašuje SKIP.
Knihovna ocenila své nejlepší čtenáře:
● Vyhlášení a ocenění nejlepšího
čtenáře – muže pro rok 2019 Mistr
četby. I letos jsme v rámci akce Bře-

zen – měsíc čtenářů, vybíraly čtenáře
roku, tentokrát muže. Vítězem se stal
pan Alois Zlámal, který má na svém
čtenářském kontě za minulý rok 244
přečtených knih! S panem Zlámalem
jsme se setkaly 4. dubna 2019 dopoledne v oddělení pro dospělé čtenáře,
abychom mu poblahopřály, předaly diplom a malý dárek v podobě zápisníku
pro jeho vlastní tvorbu.
● Vyhlášení nejlepších dětských
čtenářů
● Noc s Andersenem Celostátní akce
vyhlašovaná SKIPEM na podporu dětského čtenářství tentokrát se dvěmi
hlavními tematy – Andersen známý
– neznámý a 70. výročí nakladatelství
Albatros. Zábavný program pro děti,
sdílené čtení a přespání v knihovně
za účasti místostarosty města Kojetína
Miloslava Oulehly.
● Týden čtení – Knížka pro prvňáčka
Celostátní akce v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“. Čtení a předání
knih autorů Miroslava Tvrze a Aleny
Schulz „Kde se nosí krky“. Knihy byly
získány v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
● Týden čtení v naší knihovně Sdílené čtení pro děti ze školních družin
v rámci akce Týden čtení.
● Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína 5 Po stopách kojetínských Židů. Cyklická akce
v rámci „Evropského týdne mobility“,
výlet na kolech za historií a poznáním
města, ve kterém žijeme.
● Týden knihoven
30. 9. – 6. 10. 2019
23. ročník celostátní akce, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP) na
podporu knih a čtenářství. V centru
zájmu byli především naši uživatelé.
Dětské oddělení:
Připraveny byly hry, soutěže, luštění
a tvoření.
Dospělé oddělení:
Pro nové zájemce byla připravena
bezplatná registrace do konce roku
2019! Čtenářská amnestie (platí pro
obě oddělení) a exkurze žáků 9. tříd
a gymnázia do dospělého oddělení.

OSTATNÍ ČINNOSTI

jetínského zpravodaje, na webové
stránky a fb knihovny, instalace informačních panelů (chodba v prostorách VIC).
Aktualizace údajů do ADRu a CADRu (adresáře knihoven).
Vedení pokladních dokladů MěK
MěKS. Objednávky materiálu, 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.
PR propagace: příspěvky do Ko-
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Tabulka výpůjční činnosti v roce 2019
Obec

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2017

Kovalovice

786

515

1055

Křenovice

1165

519

Lobodice

2842

Měrovice

Naučná

Beletrie

MN

Mládež

Periodika

Celkem

5

996

0

30

0

1031

1026

8

997

3

81

34

1123

2456

2064

68

1554

63

158

511

2354

4804

3390

3244

43

1877

28

113

801

2862

Oplocany

528

321

248

2

187

7

5

13

214

Polkovice

2545

2992

2485

80

860

31

120

1241

2332

Stříbrnice

1986

1635

1895

81

848

15

77

434

1455

Troubky

7374

7099

6760

372

4354

26

253

42

5047

Uhřičice

2844

1738

2612

1

605

1

23

66

696

Knihovny celkem

24874

20665

21389

660

12278

174

860

3142

17114

KOJETÍN

39625

35853

34464

2482

20886

953

3301

3583

31205

STŘEDISKO

64499

56518

55853

3142

33164

1127

4161

6725

48319

Tabulka čtenářů a návštěvníků v roce 2019
2017
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2018
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2019
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

18

0

101

14

0

135

17

2

131

Křenovice

39

17

173

42

18

327

46

12

439

Lobodice

43

8

446

37

6

454

35

3

490

Měrovice

28

6

487

31

4

448

31

8

491

Oplocany

8

2

112

8

2

88

8

1

104

Polkovice

39

14

441

36

11

374

31

6

347

Stříbrnice

22

5

267

21

3

271

19

2

268

Troubky

249

71

1345

243

67

1294

230

55

1224

Uhřičice

13

2

170

31

5

350

19

2

112

Kn. celkem

459

125

3542

463

116

3741

436

91

3606

KOJETÍN

872

356

11371

867

365

11059

849

371

10650

1331

481

14913

1330

481

14800

1285

462

14256

STŘEDISKO
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IV. MĚSTSKÉ Muzeum Kojetínska
HLAVNÍ ČINNOST
V roce 2019 byla hlavní náplní činnosti muzejního pracovníka zapisování předmětů z pozůstalosti po Janovi
Jakubu Vražinovi, Marii Kürschnerové,
které MěKS Kojetín získalo od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově a předmětů, které
byly do muzea darovány nebo převedeny. Tyto předměty byly zapsány
do ručně psané přírůstkové knihy, do
muzejního programu Demus, fyzicky
opatřeny přírůstkovými čísly a umístěny v depozitáři v budově polikliniky.
Další činností muzejníka byla péče
o stávající muzejní fond, drobné opravy exponátů při přípravě výstav a jejich
udržování pro badatelskou a výstavní

AKVIZIČNÍ ČINNOST
Jednou z hlavních funkcí muzea je
i sbírkotvorná činnost. V roce 2019 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 protokoly a skladovány v přípravně v prostorách třetího patra kojetínské polikliniky. Další významnou částí byly sbírky
z pozůstalosti po J. J. Vražinovi a Marii
Kürschnerové. Ty byly zapsány ručně
do přírůstkové knihy, zaneseny do programu Demus a uloženy v depozitáři
v budově polikliniky v Kojetíně. V roce
2019 bylo zařazeno do sbírek Kojetínského muzea 57 přírůstkových čísel
a celkem 372 předmětů.
Obrazy Marie Gardavské se vracejí
do Kojetína
V červnu minulého roku jsme se vypravili do Suchohrdel u Miroslavi, kde
jsme se setkali s Karlem Kuthanem,

činnost. Součástí náplně práce muzejního pracovníka bylo i v roce 2019
přiblížení historie širší veřejnosti při
různých kulturních akcích, pořadech
a komentovaných výstavách, také práce s odborníky a komunikace s médii
(rozhlas, televize, tisk). V rámci hodů
byla také otevřena nová expozice
v bývalé židovské synagoze, která má
přiblížit historii spjatou s židovskou minoritou v Kojetíně. Významným oceněním pro naši organizaci bylo udělení Ceny za výjimečný počin v oblasti
lidové kultury, kterou MěKS převzalo
v Moravském divadle Olomouc za akci
Brána do staréch časů na Hané dne
10. dubna 2019. Mezi vedlejší činnosti
muzejního pracovníka patří také vedení souboru Mimoni, účast a práce na

akcích pořádaných MěKS Kojetín (Vodění medveďa, Dětský karneval, Divadelní Kojetín, Kojetínské hody, Letní
kino, Rozsvěcení vánočního stromu
atd.). V roce 2019 jsme také uspořádali několik populárně naučných akcí,
které měli seznámit širokou veřejnost
s naší historií a životem našich předků. Byly to akce Velikonoce na Hané,
Brána do staréch časů na Hané a Vánoce na Hané pořádané na nádvoří
a v prostorách VIC Kojetín. Významným počinem v minulém roce bylo
získání obrazu kojetínské rodačky
Marie Gardavské s názvem Stařenka
Gardavská. Tento obraz nám do naší
expozice Ztracená tvář Hané zapůjčil
na dobu neurčitou pan Karel Kuthan ze
Suchohrdel u Miroslavi.

který nás kontaktoval ohledně obrazu Marie Gardavské, jež se nachází
v jeho vlastnictví. S jeho laskavým svolením jsme si obraz nejen prohlédli, ale
byl nám majitelem nabídnut i k dlouhodobé výstavní činnosti v naši expozici
Ztracená tvář Hané, což jsme přijali
s velkou radostí. Obraz hanácké stařenky o rozměrech 107 x 80 cm putoval
tedy do místa svého vzniku, do Kojetína. Později se nám podařilo zjistit, že
se jedná o portrét stařenky Gardavské,
matky generála zásobovacího pluku
v Praze Dejvicích Viktora Gardavského (1855–1930). Další milou událostí
byl telefonát Romana Šimečka z Ratíškovic, který nám začátkem měsíce
října oznámil, že se nás chystá navštívit a ukázat nám tři akvarely od Marie
Gardavské. Tyto akvarely sloužily jako
podklady pro pohlednice vydávané
Olomouckým nakladatelem Romualdem Prombergerem a jsou na nich
vyobrazeni Moravští Slováci v krojích.
Po krátkém rozhovoru jsme se domluvili, že obrazy zůstanou taktéž u nás

v expozici, než pro ně najde Roman
Šimeček vhodného kupce. Jsme rádi,
že se nám díla kojetínské rodačky Marie Gardavské vracejí zpět do Kojetína
a můžeme s nimi prostřednictvím jejich
zapůjčitelů seznámit i širokou veřejnost.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
5. února 2019 – 8. března 2019
Výstava Keňa
Tato výstava Gymnázia Kojetín byla nejen o jejich projektu, ale také o Keni jako
takové, problémech, se kterými se Keňa potýká i trochu obecněji o nerovnosti
ve světě jako takové. Zahájení proběhlo dne 5. února 2019 na VIC Kojetín, kde
výstava zůstala až do 8. března 2019.
18. března 2019 – 26. dubna 2019
Výstava Převratná léta 1945-1968
V měsíci březnu a dubnu měli možnost návštěvníci galerie VIC zhlédnout výstavu Františka Riegla s názvem Převratná léta 1945–1968. Návštěvníci expozice
mohli nahlédnout do historie našeho národa od konce druhé světové války po
okupaci vojsk Varšavské smlouvy. Mezi těmito lety se stalo mnoho zásadních
historických mezníků pro náš národ. Výstava připomněla dobu znárodňování,
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bouřlivý únor roku 1948, kolektivizaci zemědělství i vykonstruované procesy
z let padesátých i uvolněnou dobu před rokem 1968. Na několika panelech se
zájemci o historii mohli setkat s dobovými dokumenty a reáliemi. Výstavou provázel návštěvníky sám autor výstavy František Riegl, který obohatil tuto expozici
svým zajímavým výkladem.
13. května 2019 – 30. srpna 2019
Výstava Jízda králů na Hané
Od 13. května 2019 mohli návštěvníci galerie VIC obdivovat jedinečnou výstavu
s názvem Jízda králů na Hané, lidový obyčej v proměnách času, která byla zapůjčena od Vlastivědného muzea v Olomouci. Tato unikátní expozice mapuje fenomén jízdy králů na celém etnografickém území Hané v současnosti i minulosti.
Návštěvníci měli možnost vidět několik panelů s fotografiemi a texty, kde se seznámili s jízdami králů v Kojetíně, Bezměrově, Chropyni a Doloplazích. V každé
zmíněné lokalitě probíhá tento zvyk v různých údobích a s mírnými obměnami.
Například v Kojetíně, Bezměrově a Chropyni je osoba krále personifikována do
bájného krále Ječmínka, ten je zahalen do modrého řaseného pláště na rozdíl od
Doloplaz, kde je král oděn v dívčím kroji. Návštěvníci výstavy se také dozvěděli
řadu zajímavostí z minulosti této tradice, která byla mnohdy doprovázena krvavými střety jezdců a dokonce byla i zakázána. Zajímavé panely s fotografiemi
a dobovými dokumenty byly doplněny i uměleckým znázorněním návštěvy krále
na koni u selské usedlosti v životní velikosti. Za zmínku určitě stojí i řada doplňujících artefaktů z dob minulých i současnosti jako bylo například hanácké právo
z Kojetína, ferola z Bezměrova, nebo ozdoby koní z přelomu 19. a 20. století.
Expozice Jízda králů na Hané, lidový obyčej v proměnách času, byla v hodový
pátek 16. srpna 2019 od 17 hodin obohacena o průvodní slovo autora výstavy
Josefa Urbana, který tak společně s námi zahájí Kojetínské hody, na kterých
můžete vidět Ječmínkovu jízdu králů naživo. Samotná expozice byla pro zájemce
otevřena do 30. srpna 2019.
18. srpna 2019 a 6. září 2019 – 22. listopadu 2019
Galerie Fortna a výstava Qvo vadis
V minulém roce oslavila tvůrčí skupina Signál 64 výročí 55 let od svého založení.
Členové této skupiny se zapsali za víc jak půl století nesmazatelně do kulturního povědomí Kojetína, ale působili i mimo tento region. V roce 2019 jsme si
toto výročí připomněli hodovou expozicí v kojetínské Fortně, která byla takovým
předskokanem výstavy Quo vadis. Tam se návštěvníci mohli setkat s ochutnávkou uměleckých děl, které tvořily i významnou část této expozice. Galerie Fortna
v hodovou neděli sklízela u návštěvníků velký úspěch a jsme rádi, že se tato
událost zrealizovala po více než třiceti letech. V pátek 6. září 2019 po páté hodině odpolední proběhla slavnostní vernisáž v prostorách galerie Vzdělávacího
a informačního centra. Po úvodní klavírní skladbě v podání Miluše Venclíkové se
slova ujal Milan Zahradník, který přivítal přítomné návštěvníky i tvůrce expozice
a zároveň poděkoval za úspěšnou hodovou akci Galerie Fortna. Poté Jaroslav
Kačírek fundovaně promluvil o historii i současnosti tvůrčí skupiny Signál 64. Závěr patřil poděkování všem aktérům, kteří se o tuto výstavu zasloužili. Na výstavě, která byla otevřena do 15. listopadu 2019, mohli návštěvníci vidět fotografie,
obrazy, keramiku a plastiky od Ivany Bělařové, Jaroslava Hebnara, Marka Hedvíčka, Boleslava, Jana a Petra Leinertových, Jiřiny Plíškové, Vladany Popelkové,
Marie Němečkové, Jaroslava Řihoška, Renaty Sedlákové, Alice Stonové, Jiřího
Šírka, Jany Večeřové, Pavly Voborník Kačírkové a Petra Zatloukala.
22. listopadu 2019 – 20. prosince 2019
Výstava Betlémů
V pátek 22. listopadu 2019 od 16. hodiny odpolední se v prostorách galerie VIC
odbývala vernisáž výstavy betlémů na počest její zakladatelky Marie Kalovské.
Po krátkém úvodu ředitelka MěKS Hana Svačinová spolu se starostou Leošem
Ptáčkem a Miloslavem Oulehlou předali čestné uznání za celoživotní přínos pro
historii a pořádání výstav Františku Rieglovi. Následně promluvil Milan Zahradník o betlémářské tradici, poděkoval těm, kteří své betlémy zapůjčili a zahájil tak
samotnou výstavu. Během vernisáže i po ní vystoupil kojetínský pěvecký sbor
Cantas, jenž oživil tuto vernisáž a naladil návštěvníky do sváteční pohody. Mezitím si návštěvníci akce mohli zakoupit v přízemí radnice a VIC vánoční hvězdu
a zároveň tak podpořit onkologicky nemocné děti.
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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.
* Židovský koutek v kojetínské synagoze
Pro zájemce o historii židovské minority v Kojetíně byl u příležitosti Kojetínských
hodů 2019 otevřen Židovský koutek v prostorách někdejší židovské synagogy.
Zájemci o tuto problematiku se mají možnost při prohlídce této malé expozice
seznámit se stručnými dějinami židovské komunity v Kojetíně od jejího příchodu
až do jejího hromadného nuceného odchodu ve čtyřicátých letech 20. století,
kdy byli Židé systematicky a nelidsky likvidováni nacisty a jejich pomahači. Vedle informačních panelů, na kterých jsou použity texty Františka Řezáče z knihy
O židovské komunitě v Kojetíně, se může návštěvník seznámit i s historickými
artefakty, které se dochovaly do dnešních dnů. Mezi nejvýznamnější patří například plechová deska s desaterem, která visela nad původním oltářem v synagoze nebo cylindr starosty židovské obce Simona Rosenfelda, který vykonával tuto
funkci od roku 1881 do roku 1901, a byl také členem městského zastupitelstva
v Kojetíně. Návštěvník se zde může dozvědět co je to chanuka či Tóra a vzdát
i čest všem umučeným židovským občanům Kojetína, kteří se už nikdy nevrátili
zpět do rodného města. Vracejí se sem ale jejich potomci, čemuž jsme rádi. Nedávno tuto expozici i židovský hřbitov navštívila vnučka Bedřišky Weisskopfové,
která zemřela v koncentračním táboře Osvětim.

OSVĚTOVÁ ČINNOST
Dalším posláním muzejnictví je i seznámení veřejnosti s regionální historií
a tradicemi populárně naučnou formou. V roce 2019 navštívilo muzejní
expozici Ztracená tvář Hané několik
tříd základních škol. Návštěvy proběhly za asistence muzejního pracovníka
Milana Zahradníka, který podal žákům
k výstavě výklad přiměřený jejich věku.
V rámci projektu Days of European
values, rights and citizenship for eve-

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:
Rozsvěcení vánočního stromku v Kojetíně (KZ, ročník XX, č. 1., str. 22.-23.)
Mikuláš (KZ, ročník XX, č. 1., str. 24.)
Závěrečná taneční kolona (KZ, ročník
XX, č. 1., str. 24.)
Vánoční koncert koncertu Cantasu
(KZ, ročník XX, č. 1., str. 24.)
Štědrovečerní vyhrávání (KZ, ročník
XX, č. 1., str. 25.)
Mimoni a jejich derniéra (KZ, ročník
XX, č. 2., str. 21.)
Dětský karneval (KZ, ročník XX, č. 2.,
str. 21.)
Hanácké bál (KZ, ročník XX, č. 3., str. 22.)
Vodění medveďa/medvedice (KZ, roč-

ryone se v pátek 30. srpna 2019 uskutečnil komentovaná prohlídka expozic
našeho muzea pro zahraniční návštěvníky.
Z popudu zachování nehmotných tradic byl také založen dětský dramatický kroužek Mimoni, se kterým jsme
v roce 2019 začali nacvičovat komedii
s lidovou tematikou v hanáckém nářečí s pracovním názvem ME ZME ME.
Tato hra je na motivy příběhů Zdeňka
Galušky z povídek Slovácko sa súdí
a Slovácko sa nesúdí. Prostřednictvím

této hry se seznamují s hanáckým nářečím, tanečními prvky z Hané, i s historickými artefakty. K pracovní náplni
muzejního pracovníka patřila v roce
2019 i spolupráce s dětským hanáckým souborem Sluníčko při MěKS Kojetín, které propagovalo hanácký folklór. V osvětové a vzdělávací činnosti
přispěla velkou měrou akce Velikonoce na Hané, Brána do staréch časů na
Hané a Vánoce na Hané.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)

ník XX, č. 4., str. 23.)
Velikonoce na Hané (KZ, ročník XX,
č. 5., str. 25-26.)
Vynášení Moreny (KZ, ročník XX, č. 5.,
str. 26.)
Cena Olomouckého kraje (KZ, ročník
XX, č. 5., str. 26.)
Výstava Jízda králů na Hané (KZ, ročník XX, č. 6., str. 24.)
Obrazy s příběhem z depozitáře muzea (KZ, ročník XX, č. 6., str. 29.)
Kojetínské kulturní léto (hudební i filmové) (KZ, ročník XX, č. 7-8., str. 25.)
Deklarace kulturního a cestovního ruchu (KZ, ročník XX, č. 7-8., str. 26.)
Kojetínské hody (KZ, ročník XX, č. 9.,
str. 25.)
Kojetínské kulturní léto 2019 (KZ, ročník XX, č. 9., str. 29.)
Brána do staréch časů na Hané (KZ,
ročník XX, č. 10., str. 1.)
Židovský koutek v kojetínské synagoze (KZ, ročník XX, č. 10., str. 19.)

Vernisáž Signál 64 (KZ, ročník XX,
č. 10., str. 18.)
Brána do staréch časů na Hané (KZ,
ročník XX, č. 11., str. 19.)
Prodloužená taneční lekce (KZ, ročník
XX, č. 11., str. 19.)
Obrazy Marie Gardavské se vrací do
Kojetína (KZ, ročník XX, č. 11., str. 20.)
Rozsvěcení vánočního stromu v Kojetíně (KZ, ročník XX, č. 12., str. 18.)
Spolupráce s médii
Telefonický vstup pro ČR Olomouc
– Pozvánka na Vodění medvěda
v Kojetíně.
Natáčení spotu pro galavečer v Moravském divadle v Olomouci - Cena
Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury.
Natáčení reportáže pro TV Morava
– Jízda králů na Hané v Kojetíně
Účinkování v pořadu Folklorika – Hanácky právo
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MĚSTSKÉ Muzeum Kojetínska
ZHODNOCENÍ A SMĚR DALŠÍHO
VÝVOJE MUZEA
Sbírky zapsané před rokem 2017 je
nutné zapsat do programu Demus,
opatřit kartami a desítky z nich zakonzervovat nebo zrenovovat. Chybějící předměty je nutné vyřadit nebo
dohledat. Tento fakt vyžaduje i zřízení
poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, která také rozhodne o vyřazení
nevypovídajících, nebo trvale zničených exponátů. V našem případě například rozpadlé zemědělské náčiní,
balast nevztahující se k historii Kojetína. Dalším akutním problémem je část

obrazových sbírek, které jsou pouze
minimálně chráněny před poškozením.
V nejbližší době je nutné jednotlivé
obrazy zajistit ochrannými prostředky
(karton, obaly) proti poškození. Dále
se v muzeu nacházejí unikátní předměty (nábytek, plátna, dokumenty, etnografické artefakty), které potřebují
nutně renovaci. Tato skutečnost je bohužel v rámci rozpočtu MěKS nemožná. Další fází nápravy je nutná aktualizace v Centrální evidenci sbírek, kde
jsou neaktualizované skutečnosti.
Do budoucna chce naše muzeum
rozšířit expozice v prostorách VIC
o populárně naučné. V návaznosti na

úspěšnou interaktivní výstavu Když
byla technika ještě v plenkách, chceme využít zadní trakt galerie a vytvořit
zde stálou expozici historické techniky,
která bude přibližovat široké veřejnosti
začátky rozhlasu, televize, fotografie,
kinematografie a dalších technických
skvostů. V následujících letech chceme také doplnit atrakci Hrůzostrašné
sklepení o další sekce, které by byly
zaměřeny na pohádkové bytosti. Koncepce našeho muzea je založena především na interaktivní formě předávání informací široké veřejnosti, ukázce
řemesel, komunikaci s odbornou veřejností a propagaci našeho města.

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 sedmnáct filmů, z toho jedenáct
určených pro dospělého diváka včetně
tří retro filmů a šest pohádek pro děti.
Produkce kina nabízelo MěKS Kojetín
pod názvem Kojetínské filmové léto.
Velké poděkování v tomto případě
patří pracovníkům MěKS, Ladislavu
Polákovi, Honzovi Raclavskému, kteří
obětovali mnoho svého volného času,
aby produkce probíhaly v letních měsících 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 čtvrtou sezónu na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. I letošní nabídka filmů byla pestrá a žánrově vyrovnaná.
V pátek 31. května 2019 po 21. hodině večerní, začalo projekcí filmu Pat
a Mat znovu v akci naše Letní kino.
Dva legendární popletové potěšili nejen nejmenší diváky, ale i jejich doprovod v podobě rodičů a prarodičů.
Druhým projekčním počinem Letního

kina byl film Po čem muži touží s Jiřím Langmajerem, Annou Polívkovou
a Taťánou Pauhofovou v hlavních
rolích. Tento film jsme promítali ve
středu 5. června 2019. O týden později ve středu 19. června 2019, byla
pro milovníky humoru a retro českých
filmů připravena komedie Slunce,
seno, jahody o známé rodině Škopkových z jižních Čech. O dva dny
později, v pátek 21. června 2019, se
zaplnilo nádvoří VIC skoro sto padesáti diváky. Ti zhlédli životopisné drama Bohemian Rhapsody, film o životě legendární hudební ikony Freddieho Mercuryho a kapele Queen, který
nadchl nejednoho návštěvníka kina.
Filmový červen uzavřela animovaná pohádka pro děti Pračlověk. Pro
dětské diváky byly o prázdninách při-

praveny animované filmy Raubíř Ralf
a internet, který zaujal nejen malé
ajťáky, Coco zase oslovil milovníky
tajemna a mexické kultury, Asterix
a tajemství kouzelného lektvaru vrátili do dětství i odrostlejší diváky,
a nakonec jsme se všichni dozvěděli
Jak vycvičit draka. Velký úspěch slavily také české komedie a hudební
filmy. Pepa zjistil, že život není žádný
Muzikál, Ženy v běhu se proměnily
v Zoufalé ženy, které propadly LOVEní a neporadila si s nimi ani Teroristka v podání Ivy Janžurové. Klasika
je klasika, proto nesměla chybět ani
Vesnička má, středisková a v ní Slavnosti sněženek.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)
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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 2019 naši nejmenší Hanáčci nacvičili pásmo
s názvem Řemesla. Z něho se můžeme dozvědět, jak v minulosti vystupovali vápeníci, dráteníci, kováři, tesaři nebo řezníci. Bohužel po prázdninách se do kroužku
přihlásily pouze dvě děti a kroužek nebyl otevřen...
Vedoucí: Kateřina Pastyříková a Hana Dvouletá. Harmonika: Milan Zahradník.
Členové souboru v roce 2019: 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 / 20x)

Vystoupení Sluníčka v roce 2019:
16. 2. 2019

Hanácké bál v Kojetíně

KD Křenovice

14. 3. 2019

Zahájení Divadelního Kojetína

KD Křenovice

7. 4. 2019

Vynášení Moreny

Kojetín

18. 8. 2019

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 2019: Vít Piskovský, Jan Davidík, Petr Davidík, Jan
Matoušek, Kateřina Zavřelová, Anna Hrušáková, Pavel Otáhal, Klára Vybíralová, Zuzana Ligurská, Eva Tichá, Hostující členové – Jiří Janáček a Marcela Balášová.
Pravidelé zkoušky: každý čtvrtek od 19 do 21 hodin v sále VIC Kojetín. (13 / 40x)

Vystoupení Kordulky v roce 2019:
2. 3. 2019

Vodění medvěda - průvod

Kojetín

25. 5. 2019

Ječmínkovy slavnosti - vystoupení

Chropyně

8. 6. 2019

Hody Bezměrov – průvod

Bezměrov

9. 6. 2019

II. Krojová pouť na sv. Hostýn
- průvod

sv. Hostýn

16. 8. 2019

Svěcení hodového práva

Kojetín

18. 8. 2019

Kojetínské hody - vystoupení

Kojetín

21. 9. 2019

Mistrovství České republiky ve
spřežení Těšánky – dvě vystoupení

Těšánky

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 2019: 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
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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)

Vystoupení Hanácké besedy v roce 2019:
26. 1. 2019

X. Hanácké bál v Hrušce

Hruška

16. 2. 2019

Hanácké bál Kojetín

Křenovice

2. 3. 2019

Vodění medvěda v Kojetíně

Kojetín

18. 5. 2019

Hanácký den v Kroměříži

Kroměříž

červen 2019 „50“ Břeťa Zavřel, člen souboru

Uhřičice

13. 7. 2019

Hody v Troubkách

Troubky

17. 8. 2019

Dožínky Zlínského kraje

Kroměříž

18. 8. 2019

Kojetínské hody

Kojetín

25. 8. 2019

Hody v Polkovicích

Polkovice

31. 8. 2019

Obecní den s rádiem Olomouc

Křenovice

1. 9. 2019

Dožínky Mikroregionu Holešovsko

Holešov

28. 9. 2019

Mezinárodní přehlídka historických
zápřeží v Kroměříži

Podzámecká zahrada
Kroměříž

28. 12. 2019 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 2019: 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 2019:
9. 3. 2019

Ples v Hrušce

Hruška

19. 5. 2019

Hody Hruška

Hruška

6. 7. 2019

Narozeniny

Střelnice Kojetín

25. 8. 2019

Hody v Polkovicích

Polkovice

5. 10. 2019

Přátelské posezení

Zlobice

20. 12. 2019

Poslední zkouška - vánoční posezení VIC Kojetín

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
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Barka, kterou v roce 2018 zdárně odpremiérovali a několikrát reprízovali. V roce
2019 pracují s textem Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí... a na Rozsvícení vánočního stromu předvedli pohádku Obušku z pytle ven!
Vedoucí skupiny: Milan Zahradník a Hana Svačinová.
Členové skupiny v roce 2019: 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, Magdalena Hedvičková.
Pravidelé zkoušky: každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin v sále VIC Kojetín,
Masarykovo náměstí 8 Kojetín. (17 / 40x)

Vystoupení Mimoňů v roce 2019:
10. 1. 2019

První zkouška v novém roce 2018

VIC Kojetín

17. 1. 2019

„Skópá Barka“ - derniéra

VIC Kojetín

2. 3. 2019

Vodění medvěda v Kojetíně

ulice Kojetína

22. 6. 2019

Poslední zkouška před prázdninami

táborák
na nádvoří VIC

29.-30. 6. 2019

Soustředění Mimoňů

Bezměrov

22. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromu - pohádka
Obušku z pytle ven!

Kojetín

12. 12. 2019

Poslední zkouška v roce 2019

táborák
na nádvoří VIC

Divadelní soubor Hanácká scéna

V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín. V divadelní sezóně 2019 se Hanácká scéna
věnovala hlavně zkouškám s režisérem Vojtou Kohoutkem navé hry Bordel na
ministerstvu.
Vedoucí souboru: Marie Němečková.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2019: Lucie Němečková, Naďa Šoborová, Jan Nedbal, Alexandr Michajlovič j. h., Radek Baštinec,
Pavlína Lukášová, Markéta Krchňáková, Bedřich Mokrý, Jarmila Droběnová.
Pravidelé zkoušky: každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín, v sále
VIC Kojetín. (10 / 40x)

Představení a akce Hanácké scény v roce 2019:
1. 3. 2019

Koncert Marie Rottrové

Olomouc

14. - 17. 3.
2019

Divadelní Kojetín-Křenovice

KD Křenovice

16. 3. 2019

Princezna ze mlejna

Pivín

20. 3. 2019

Ženy v běhu

Kroměříž

30. 3. 2019

Divadelní ples

Kroměříž

10. 4. 2019

Grilování v Pivíně

Pivín

21. 4. 2019

Divadelní představení Můj nejlepší
kamarád

Divadlo Zlín

25. 5. 2019

Alexandrovci

Olomouc

11. 6. 2019

Divadelní představení Hana

Náměšť na Hané

15. 8. 2019

Nabucco

Němčice nad Hanou

29. 9. 2019

Labutí jezero

Národní divadlo Praha

5. 10. 2019

muzikál Čas růží

Praha

13. 12. 2019

70 let HS

Sokolovna Kojetín

20. 12. 2019

Vánoční setkání

Pivín

23. 12. 2019

Vánoční večírek

Kojetín

strana 55

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2019

soubory zájmové umělecké činnosti
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).
Skupina se každým rokem herecky obměňuje
Pravidelné zkoušky: jsou nepravidelné, vždy pár dnů před akcí...
Letos tuto skupinu u Vánočního stromu nahradila dětská skupina Mimoni.

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 2019 byla činnost pěveckého souboru zaměřena opět na rozvíjení nejen pěveckých aktivit souboru, ale rovněž na rozvoj vztahu k hudbě posluchačů. A to co v nejširší oblasti posluchačů všech sociálních i věkových skupin.
V tomto roce pěvecký soubor pořádal vystoupení samostatná a také společná
s výše uvedenými pěveckými soubory – ZUŠ Kojetín a Gymnázium Kojetín. Ke
spolupráci byli rovněž přizváni externí hudebníci – kytara, housle, zobcová flétna, bicí, klarinet, basová kytara. V rámci spolupráce s pěveckými tělesy proběhl
koncert Kojetínské hudební léto „Dokud se zpívá... aneb Na pódiu všichni spolu“.
Vedoucí souboru: Zuzana Zifčáková.
Členové souboru v roce 2019: Hana Dvouletá, Jana Hebnarová, Šárka Indráková, Andrea Kopečná, Ivana Krčmařová, Marie Špalková, Helena Tabarová, Jitka
Vyskotová, Alena Dufková, Hana Jarmerová, Šárka Šobáňová, Eva Štulajterová,
Ivana Zdráhalová, Veronika Gambová, Simona Haničáková, Blanka Laboňová,
Veronika Šlachtová, Adéla Šóšová, Jana Večeřová.
Pravidelé zkoušky: každá středa od 18.30 do 20.00 hodin v bistru VIC Kojetín.
(20 / 40x)

Koncerty a akce pěveckého souboru Cantas v roce 2019:
12. 6. 2019

Kojetínské hudební léto

Masarykovo náměstí
Kojetín

16. 8. 2019

Slavnostní zahájení hodů

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

22. 11. 2019

Zpívání na vernisáži výstavy Betlémy Galerie VIC Kojetín

23. 11. 2019

Celodenní soustředění sboru

VIC Kojetín

1. 12. 2019

Celodenní soustředění sboru

VIC Kojetín

8. 12. 2019

Celodenní soustředění sboru

VIC Kojetín

6. 12. 2019

Koncert ...na koledu idem k vám

Víceměřice

7. 12. 2019

Koncert ...na koledu idem k vám

Polkovice

7. 12. 2019

Koncert ...na koledu idem k vám

Domov pro seniory
Tovačov

6. 12. 2019

Koncert ...na koledu idem k vám

Sokolovna Kojetín
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soubory zájmové umělecké činnosti
Tvůrčí skupina Signál 64
Tvůrčí skupina Signál 64 je v kulturním životě našeho města činná od roku 1964.
Členové skupiny - amatérští výtvarníci, kreslíři, malíři, keramici, sochaři a fotografové uspořádali bezpočet výstav nejen v našem městě. 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 2019:
19. 1. 2019

Zimní setkání členů tvůrčí skupiny

Hotel Pivovar

květen 2019

Výstava v Uhřičicích

Uhřičice

18. 8. 2019

Výstava Galerie Fortňa

Kojetínské hody

6. 9. - 15.
11. 2019

Výstava Quo vadis

Galerie VIC Kojetín

16. 11. 2018

Podzimním setkání členů

Hotel Pivovar

VII. publikační a Vydavatelská činnost
Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v roce 2019 opět jedenáct čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj v nákladu 700 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
2019 pracovala ve složení - Jiří Šírek,
František Řezáč, Olga Odehnalová,
Hana Svačinová, Jakub Šírek, Milan

PUBLIKACE

Zahradník, Kateřina Lýsková.
Distribuce KZ byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Místní občané,
firmy i organizace také využívali předplatného na rok 2019.
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 2019
byla 12 Kč.

V roce 2019 MěKS Kojetín nevydalo žádnou publikaci, brožuru ani knihu.
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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.

Webové stránky MěKS Kojetín - návštěvnost
Počítadlo z: https://analytics.google.com
Rok 2016
Měsíc

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2017
Počet
zobrazení
stránek

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2018
Počet
zobrazení
stránek

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Rok 2019
Počet
zobrazení
stránek

Počet návštěvníků
MěKS

Knihovna

Počet
zobrazení
stránek

Leden

2.266

328

11.823

2.429

327

12.814

2.422

325

11.998

1.421

487

10.594

Únor

2.332

346

13.834

2.289

334

11.894

2.539

294

13.859

1.366

548

10.522

Březen

3.024

319

17.722

3.200

337

17.137

4.414

443

25.316

1.707

689

16.421

Duben

1.900

265

9.477

1.965

316

10.442

1.917

275

11.408

1.503

759

10.890

Květen

1.818

280

9.193

2.103

265

10.614

2.273

334

12.429

1.358

881

9.827

Červen

2.040

353

11.256

1.875

303

9.713

2.516

260

12.062

1.495

932

10.210

Červenec

2.356

360

11.285

2.280

329

11.614

2.859

316

17.287

2.067

872

14.111

Srpen

3.524

292

18.370

3.909

320

21.325

5.379

296

30.679

3.738

760

25.148

Září

2.277

341

12.498

1.774

358

10.460

1.896

290

9.140

1.487

674

10.877

Říjen

2.170

401

11.613

1.746

350

9.529

2.157

357

10.683

1.302

761

9.373

Listopad

2.351

327

11.489

2.607

332

13.914

2.594

367

12.020

1.776

1.134

12.155

Prosinec

1.688

255

8.684

1.578

261

8.538

1.821

210

8.278

1.263

1.072

9.385

Celkem 27.746

3.867

147.244

27.755

3.832

147.994

32.787

3.767

175.159

29.864

9.569

149.513

Průměr
/den

10,62

76,25

10,53

90,10

10,35

82,04

26,29

76,23
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propagační činnost
Facebook - stránky, skupiny
Skupina, stránka

Počet
členů

Skupina, stránka

Počet
členů

MěKS Kojetín

927

Divadelní Koječák

Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín

384

Mimoni MěKS Kojetín

Knihovna Kojetín

251

Hanácká scéna Kojetín

Městské muzeum MěKS Kojetín

45

331
24
118

Cantas MěKS Kojetín

32

Letní kino MěKS Kojetín

177

Hanácká beseda Kojetín

42

Akce Kojetín a okolí

327

Lucky While MěKS Kojetín

44

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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IX. VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Vedlejší hospodářská činnost plynula z krátkodobých
a dlouhodobých pronájmů budov - VIC Kojetín, Husova ulice 64 a KD Kovalovice na společenské, prodejní i soukromé
akce.

Gabriela Matoušková
(1x týdně, 1-12/2019)
DDM Kojetín
(1x týdně, 1-5 a 9-12/2019)

Dlouhodobě uzavřené pronájmy:
- Husova ulice 64 - dva sklady
DDM Kojetín (1-12/2018)
- Zkušebna v KD Kovalovice
IQ Opice, Dušan Drbal (1-12/2019)
- Zkušebna v KD Kovalovice
Václav Peterka (1-12/2019)

Krátkodobě uzavřené pronájmy
- nepravidelné:

Krátkodobě uzavřené pronájmy
- pravidelné:
Sál VIC:
Monika Paráková
(1x týdně, 1-5 a 9-12/2019)
Lenka Vágnerová
(1x týdně, 1-5/2019)
Radka Michálková
(2x týdně, 1-12/2019)

VIC Kojetín:
Soukromé akce (45x)
Prodejní akce (6x)
Školení, zastupitelstvo, volby (18x)
KD Kovalovice:
Knihovna (úterý 17-19 hodin
sudá sobota 15-16 hodin)
Ping pong (1-12/2019)
Soukromé akce (26x)
Volby (2x)
Osadní výbor (3x)
Prostředky získávala organizace také z maloobchodního
prodeje (VIC), za kopírování písemných materiálů, za
inzertní a reklamní služby.

Další vzdělávání pracovníků v roce 2019
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 2019
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 z VIC do 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.
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Celkový přehled akcí a návštěvnosti v roce 2019
Rok 2015
Akce

Pořady pro dospělé

Počet
akcí

Rok 2016

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2017

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2018

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2019

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

9

1700

15

2250

10

2000

4

560

2

500

10

2800

7

2100

5

1500

3

820

0

0

Plesy, zábavy, veselice

4

1000

4

1500

3

1000

4

1000

4

1000

Akce na náměstí

2

5000

2

6000

2

6000

4

6000

4

6000

Živé tradice

-

-

-

-

-

-

1

1000

5

6600

1/15

2200

1/17

2500

1/15

2500

1/15

2310

1/10

920

3/6

1000

2/7

950

2/5

550

1/2

300

0

0

Evropský týden mobility

1/11

500

1/9

500

1/7

500

1/8

200

1/4

50

Kojetínské hody

1/38

10000

1/42

10000

1/59

14830

1/50

15980

1/53

21150

1/5

2000

1/5

2000

1/5

2000

1/7

1900

1/6

2100

Letní kino

7

200

8

700

16

1200

16

1029

17

1120

Festivaly, přehlídky

4

1500

2

1000

4

1500

2

500

3

800

Klubové večery

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Výstavy - galerie VIC

7

1800

6

3314

7

3781

6

4333

6

3530

Expozice muzea

1

1000

1

747

1

841

2

1270

3

1920

10/328

9000

9/270

7380

6/282

8595

4/172

5320

4/172

5480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Akce Městské knihovny

128

2400

144

2437

139

2607

152

2602

142

2407

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

15600

-

16240

-

14913

-

14800

-

14256

Návštěvníci VIC

-

9300

-

9638

-

10045

-

12868

-

13085

577

67100

539

69256

560

74362

448

72792

431

80918

5/160

3800

6/212

3500

6/270

3300

9/258

3788

9/272

4020

Sluníčko - vystoupení

-

-

-

-

-

-

5

500

4

0

Kordulka - vystoupení

-

-

-

-

-

-

3

200

7

800

Han. beseda - vystoupení

-

-

-

-

-

-

11

4590

11

3900

Lucky While - vystoupení

-

-

-

-

-

-

5

520

3

600

Mimoni - představení

-

-

4

550

2

300

9

1520

2

200

Han. scéna - představení

3

300

12

1200

9

900

13

1400

1

200

Cantas - koncerty

2

600

3

600

1

300

7

850

7

550

Signál 64 - výstavy

-

-

-

-

-

-

1

200

3

100

CELKEM - soubory

165

4700

231

5850

282

4800

312

13568

310

10370

CELKEM - MěKS

742

71800

770

75106

842

79162

760

86360

741

91288

Akce pro školy a děti

Divadelní Kojetín
Divadelní předplatné

Kojetínské hudební léto

Kurzy - cvičení, taneční
Zájezdy

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

Zájmové soubory - zkoušky
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2855084,00
961476,00
8135,00
58625,00
40680,00
2500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30661,25
40024,00
7430,00
288,00
33955,00
0,00
0,00
0,00
5795000,00

2854500,00
961500,00
8000,00
59000,00
41000,00
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31000,00
40000,00
7500,00
0,00
34000,00
0,00
0,00
0,00
5795000,00

5795000,00
5795000,00
0,00

1058172,76

1058500,00

5795000,00
5795000,00
0,00

203110,00
357439,59
0,00
52539,40
1161,00
82219,00

15000,00
460000,00
1401000,00
-55000,00

15300,00
460000,00 200000,00 200000,00
981221,98 410000,00 425000,00
-49243,78
0,00
0,00

59000,00
12558,00
369,98

59000,00
20000,00

20000,00

85000,00
952000,00
-55000,00

433994,00 210000,00 225000,00

847000,00

847000,00

193000,00
414770,65
0,00

221770,65

Městské kulturní středisko Kojetín
Ostatní vlastní zdroje
Region + knihovna obce
Schválený Upravený
Schválený
Upravený Skutečnost v
Skutečnost
rozpočet v rozpočet v
rozpočet v Kč rozpočet v Kč
Kč
v Kč
Kč
Kč
200000,00
200000,00
143411,15 200000,00 202000,00 193987,65
150000,00
150000,00
72405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420000,00
393389,98
467000,00
325000,00
125482,63
0,00
0,00
0,00
42000,00
41880,00
175000,00
284000,00
218597,00 150000,00 160000,00 159650,00
0,00
0,00 53000,00 55000,00
54124,00
0,00
0,00 1000,00
500,00
443,00
0,00
0,00 3000,00
3500,00
3194,00
0,00
0,00 3000,00
3000,00
2880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
15000,00
15300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1007000,00 1456000,00 1030465,76 410000,00 425000,00 414770,65

Za období:2019
Doplňková činnost
CELKEM
Schválený Upravený
Schválený Upravený
Skutečnost
rozpočet v rozpočet v
rozpočet v rozpočet v
v Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
30000,00
30000,00 15220,00 583000,00 635000,00
132000,00 132000,00 71344,00 862000,00 639500,00
50000,00
50000,00 43313,50
50000,00
50000,00
20000,00
20000,00
9514,00 130000,00
72500,00
0,00
0,00
5000,00
2000,00
0,00
0,00
80000,00
82000,00
0,00 420000,00
30000,00
30000,00
7610,00 1238000,00 1413500,00
42000,00
100000,00 100000,00 49465,00 2755000,00 3398500,00
40000,00
40000,00 17121,00 873000,00 1056500,00
0,00
0,00
11000,00
8500,00
0,00
0,00
63000,00
62500,00
0,00
0,00
47000,00
44000,00
0,00
0,00
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
951,00
73000,00
34000,00
0,00
0,00
55000,00
55000,00
0,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
54000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405000,00 405000,00 214538,50 6867000,00 8081000,00
0,00
0,00
1057000,00 1072000,00
400000,00 400000,00 207250,00 400000,00 400000,00
60000,00
60000,00 56796,00
60000,00
60000,00
0,00
0,00
0,00
59000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
5330000,00 6455000,00
460000,00 460000,00 264046,00 6867000,00 8081000,00
55000,00 55000,00 49507,50
0,00
0,00

PŘEHLED o hospodaření příspěvkové organizace (dle řádné nebo mezitimní uzávěrky)

203000,00
357500,00
0,00
52500,00
1000,00
82000,00

Schválený
Upravený Skutečnost v
rozpočet v Kč rozpočet v Kč
Kč

501-spotřeba materiálu
153000,00
502-spotřeba energie
580000,00
504-prodané zboží
511-opravy a udržování
110000,00
512-cestovné
5000,00
513-náklady na reprezentaci 80000,00
518-dotace+ úroky
518-ostatní služby
741000,00
521-mzdové náklady - dotace
521-mzdové náklady
2330000,00
524-zákonné sociální pojištění780000,00
525-jiné sociální pojištění
10000,00
527-zákonné sociální náklady 60000,00
528-jiné sociální náklady
44000,00
531-daň silniční
2000,00
538-jiné daně a poplatky
542-jiné pokuty a penále
544-prodaný materiál
547-manka a škody
548-tvorba fondů
549-ostatní náklady z činnosti 70000,00
551-odpisy DM
40000,00
556-tvorba a zúčtování OP
557-náklady z vyřazených pohled.
558-náklady z DDM
40000,00
562-úroky
563-kurzové ztráty
569-ostatní fin.náklady
NÁKLADY CELKEM
5045000,00
601-výnosy z prodeje vl.výrobků
602-výnosy z prodeje služeb
603-výnosy z pronájmu
604-výnosy z prodaného zboží
644-výnosy z prodeje materiálu
648-čerpání fondů
649-ostatní výnosy z činnosti
662-úroky
669-ostatní finanční výnosy
672- dotace na odpis
672-dotace a příspěvky
5045000,00
VÝNOSY CELKEM
5045000,00
(+) ZISK / (-) ZTRÁTA
0,00

Účtová osnova

Název příspěvkové organizace:

555728,80
501188,59
43313,50
62053,40
1653,00
82219,00
393389,98
1191265,39
41880,00
3282796,00
1032721,00
8578,00
61819,00
43560,00
2500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31612,25
55324,00
7430,00
288,00
53955,00
0,00
0,00
0,00
7454774,91
0,00
655764,65
207250,00
56796,00
0,00
59000,00
12558,00
369,98
0,00
15300,00
6448000,00
7455038,63
263,72

Skutečnost v
Kč

Výroční zpráva MěKS Kojetín
Rok 2019

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

Výroční zprávu MěKS Kojetín za rok 2019
zpracovala Hana Svačinová, ředitelka p. o.
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