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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
● 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, Vánoce na Hané...,
● 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 2020 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
2020 tito pracovníci (10 úvazků):
1. Hana Svačinová - ředitelka,
2. Kateřina Lýsková - programově
kulturní pracovník, pokladník (od 1. 4.
2020 mateřská a rodičovská dovolená)
3. Kateřina Pastyříková - 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. Zuzana Dočkalová - informační pracovník,
10. Jarmila Látalová - správce VIC, úklid
VIC, knihovny a depozitáře muzea.
V roce 2020 bylo uzavřeno 41 dohod
o provedení práce převážně na pomocné a odborné práce - víkendové
informační práce v letním období, uvaděčské práce, lepení plakátů, zvučení
a osvětlení, 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 2020
● 10. ledna 2020 - Ples Střední školy
elektrotechnické Lipník n. B.
● 18. ledna 2020 - Myslivecký ples
● 24. ledna 2020 - Ples Gymnázia
Kojetín
● 2. února 2020 - Dětský karneval
(MěKS Kojetín, Agentura Koráb Brno)

● 7. února 2020 - Ples Gymnázia Kojetín
● 15. února 2020 - Hanácké bál
(MěKS Kojetín, Hanácká beseda, Hanačka Břest, Hallo Band, Dubina)
● 22. února 2020 - Vodění medvěda
(MěKS Kojetín, Medvěd - Martin Kubalík)

● 22. února 2020 - Hasičské bál
s pochováním basy (SDH a MěKS
Kojetín)
● 27. února 2020 - Dětský karneval
(Sokol Kovalovice, KD Kovalovice)
● 27. února 2020 - Sportovní večírek
(Sokol Kovalovice, KD Kovalovice)
● 7. března 2020 - Ples Rudých koňů

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE V ROCE 2020

● 27. a 28. června 2020
Soustředění Mimoňů v Křenovicích
● 1. červnece 2020
Hudební léto (1): Patrik Možíš s kapelou
● 3. července 2020
Filmové léto (6): Šťastný nový rok
● 10. července 2020
Filmové léto pro mládež (7): Uzly
a pomeranče
● 15. července 2020
Hudební léto (2): Hudba pro pamětníky - bývalí zpěváci a zpěvačky orchestru Diskant
● 17. července 2020
Hudební léto (3): Cimbálová muzika
Bača
● 18. července 2020
Hudební léto (4): Jannis band a Černý penicilin
● 22. července 2020
Filmové léto (8): Na střeše
● 24. července 2020
Filmové léto (9): Poslední aristokratka
● 10. července 2020
Filmové léto pro děti (10): Sněžný
kluk
● 5. srpna 2020
Filmové léto (11): Přes prsty
● 12. srpna 2020
Filmové léto (12): Staříci
● 14. - 16. srpen 2020
Kojetínské hody 2020
(Čechomor na stadioně Morava Kojetín)
● 19. srpna 2020
Filmové léto pro děti (13): Hodinářův učeň

● 21. srpna 2020
Hudební léto (5): Rockový pátek Rockabilly Juniors, Peřeje, Goofy
Cow, Critical Acclaim
● 26. srpna 2020
Filmové léto (14): Chlap na střídačku
● 28. srpna 2020
Filmové léto (15): Tenkrát v Hollywoodu
● 28. - 29. srpna 2020
Slavnosti piva Kojetín 2020
(pomoc s propagací)
● 4. září - 9. října 2020
Výstava: Signál 64 - Společně
● 12. - 13. září 2020
Velká cena města Kojetín - taneční soutěž 2020 (pomoc s propagací
a předprodej vstupenek)
● 23. září 2020
DS Hanácká scéna Kojetín: repríza
Bordel na ministerstvu
● 18. září 2020
Evropský týden mobility 2020: Kam
dojedeš aneb Tajemstvím opředená
místa Kojetína - za vodní pannou
z Račové (knihovna)
● 9. října 2020
Brána do staréch časů na Hané
● 16. října 2020
Výstava Retrospektiva Boleslava
Leinerta

● 18. ledna - 13. března 2020
Výstava Skauti v Kojetíně slaví sto
let
● 19. února 2020
Divadlo Stodola: Nemrtvá nevěsta
● 28. února 2020
DS Hanácká scéna Kojetín: premiéra Bordel na ministerstvu
● 16. března 2020
Odvolání všech plánovaných akcí
včetně Divadelního Kojetína, uzavření všech budov MěKS Kojetín
z důvodu nařízení vlády o nouzovém stavu
● 7. května 2020
75. výročí od konce druhé světové
války - položení květin
● 27. května - 31. srpna 2020
Výstava krojované panenky
● červen - srpen 2020
Kojetínské kulturní léto 2020
(hudební i filmové)
● 5. června 2020
Filmové léto pro děti (1): Zakleté pírko
● 12. června 2020
Filmové léto (2): Příliš osobní známost
● 17. června 2020
Filmové léto (3): Ženská na vrcholu
● 19. června 2020
Filmové léto pro děti (4): Cesta za
živou vodou
● 24. června 2020
Filmové léto (5): Vlastníci

● 16. října 2020
Odvolání nebo omezení všech plánovaných akcí (divadelní představení, kurzy tanečních, kroužky, zkoušky
zájmových souborů...)
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Zajišťování a pořádání kulturních a společenských akcí
● 27. října 2020
Připomenutí památky vzniku Československé republiky (položení květin)
● listopad 2020
Kniha Čarovné Česko
● 27. listopadu - 11. prosince 2020
Vánoce v Kojetíně
(stánek na náměstí)

● 3. prosince - 17. prosince 2020
Výstava: Betlémy
● 4. prosince 2020
Návštěvy kojetínských mateřských
škol: Mikuláš, anděl a čerti
● 5. prosince 2020
Návštěvy domácností: Mikuláš, anděl a čerti

● 16. - 17. prosince 2020
Vánoce na Hané (oživly tradice)
● 24. prosince 2010
Štědrovečerní vyhrávání z balkonu
VIC Kojetín: Dechový kvintet bývalých žáků ZUŠ Kojetín
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2. Vícedenní akce, projekty a akce tradiční
28. ročník Přehlídky amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín 2020
Divadelní přehlídka v Kojetíně je zaměřena na podporu a rozvoj amatérského
divadla, které má v našem regionu dlouholetou tradici a je určena všem věkovým skupinám, včetně dětí a mládeže.
Po roce 1989 po zrušení Okresního kulturního střediska v Přerově, vyvstala potřeba pokračovat v přehlídkách amatérských divadelních souborů. Proto Město
Kojetín, prostřednictvím Městského
kulturního střediska v Kojetíně, přijalo
nabídku Okresního úřadu - referátu kultury v Přerově stát se spolupořadatelem
divadelních přehlídek pro region Haná.
První ročník přehlídky, která se stala
postupovou na národní přehlídku Divadelní Třebíč, se uskutečnil v roce
1992 za účasti čtyř divadelních souborů. Další ročníky probíhaly již bez
spoluúčasti Okresního úřadu Přerov.
A tak byla započata tradice konání přehlídek ochotnických divadel v našem
městě.
Postupně si kojetínská přehlídka vybudovala tak zvučné jméno, že se stala
postupovou přehlídkou nejen pro region Haná. Každým rokem se kojetínské
přehlídky účastní soubory ze všech moravských krajů - Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského i Moravskoslezského.
Dvacátý osmý ročník krajské postupové divadelní přehlídky Divadelní
Kojetín 2020 byl řádně organizátorem - Městským kulturním střediskem
Kojetín - vyhlášen v měsíci listopadu
2019, 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 29. celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla
9. Divadelní Piknik Volyně 2020.
Začátkem března 2020 vrcholily na
Městském kulturním středisku přípravy na toužebně očekávanou divadelní přehlídku, která v letošním

roce slibovala žánrově zajímavá a vyvážená představení. Po propagační
a organizační stránce bylo vše připraveno a těšili jsme se na oslavu divadelního jara v nových prostorách
Sokolovny a na setkání s herci, porotci a v neposlední řadě s diváky.
O to víc jsme prožívali vývoj situace
v úterý 10. března 2020, kdy bylo jasné,
že situace není pro konání kulturních
akcí, ani jiných, příznivá a naše společnost bude řešit mnohem důležitější problémy, které ovlivní životy nás všech.
Divadelní přehlídku jsme se rozhodli
přesunout na náhradní termín, který
jsme stanovili na 22.–26. dubna 2020,
bohužel ani v tento termín, vzhledem
k nastávající situaci, nebylo v našich silách Divadelní Kojetín uskutečnit.
V neděli 1. března 2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech případů nákazou
COVID-19 v České republice. Všichni
tři pacienti, dva Češi a jedna studentka

americké národnosti, byli izolováni na
infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Zdravotní stav všech hospitalizovaných byl uspkojivý, průběh infekce
v době jejich hospitalizace mírný.
V sobotu 14. března 2020 přijala vláda
krizové opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty
14. března 2020 se uzavírají veškeré
obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických
prostředků, paliv a pohonných hmot
a dalších. Ve stejném období platí také
zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.
Z důvodu nařízení vlády o nouzovém stavu byly 16. března 2020
všechny budovy MěKS Kojetín včetně jejich provozu – Sokolovna - Kulturní dům, Vzdělávací a informační
centrum Kojetín (informační centrum, galerie, expozice a knihovna)
a KD Kovalovice UZAVŘENY!
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PROJEKT KULTURA V KOJETÍNĚ ŽIJE!!!
Projekt Kultura žije! zaštiťoval kulturní
akce v Kojetíně napříč všemi žánry,
pro nejširší spektrum diváků a milovníků zábavy, protože kultura sbližuje lidi,
bourá bariéry a povznáší ducha. Navíc
lid bez znalosti své historie, původu
a kultury je jako strom bez kořenů.
Projekt využíval různorodosti žánrů
a byl rozdělen do tří částí podle ročních
období – Kojetínské kulturní léto (hudební a filmové), Divadelní podzim (divadelní představení), Živé tradice staré
Hané (Brána do staréch časů na Hané,
Rozsvěcení vánočního stromu, Vánoce
na Hané a Štědrovečerní vyhrávání).
Brána do staréch časů získala Cenu
Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot.

Na těchto akcích byly prezentovány
všechny druhy kultury – hudba, film,
divadlo, folklór, lidová tvorba a lidové zvyky, které můžou podnítit zájem
u mladé generace. Na základě těchto
akcí se objevily nové možnosti spolupráce mezi městy a obcemi Olomouckého kraje, dále i jiných krajů, také
mezi folklórními nadšenci, řemeslníky
a soubory provozující hudební, divadelní filmovou nebo národopisnou
činnost. Město Kojetín se zviditelnilo,
a to nejen v rámci Olomouckého kraje. Došlo také k rozmachu turismu ve
městě, Masarykovo náměstí, nádvoří
VIC a Sokolovna se staly místem setkávání, místem k navázání nových
přátelství, společenskou událostí.
Tento projekt jistě podpořil v nadše-

ní 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.
Dotaci Olomouckého kraje jsme použili
na nákup materiálu, propagační materiály jednotlivých akcí, stavbu podia,
dovoz a odvoz lavic, hudební a divadelní produkce a honoráře, filmy od
distributorů, cestovné, dohody o provedení práce.
Bohužel v roce 2020 bylo konání kulturních akcí omezeno vládními opatřeními z důvodu koronavirové krize, ale
i přes tato omezení se nám podařilo
větší část projektu uskutečnit.

I. Kojetínské kulturní léto
První část projektu s názvem Kojetínské kulturní léto (hudební
a filmové) je zaměřena 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 genera-

ci 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
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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. Ně-

Rok 2020
kolik 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.“
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KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2020
Závěrečná rekapitulace
Ve středu 1. července 2020 započal
hudební léto Patrik Možíš s kapelou.
S citem a uhlazeným projevem představil publiku šansony, písně z muzikálů a další evergreeny, které publikum
přijalo s velkým nadšením. Písničky
legend české pop music, Karla Gotta
nebo Petra Hapky, se nesly Masarykovým náměstím a zpříjemnily tak všem
posluchačům krásný letní podvečer.
Ve středu 15. července 2020 jsme navázali na loňské úspěšné koncertování
bývalých muzikantů Diskantu. Ti si letos pro své fanoušky připravili písničky
z šedesátých a začátku sedmdesátých
let. O jejich stálé popularitě svědčí tak-

řka zaplněné náměstí, na kterém se
sešli posluchači všech věkových generací.
Pro obdivovatele lidové hudby přichystalo MěKS Kojetín v pátek 17. července 2020 večer s cimbálovou muzikou
Bača z Valašského Meziříčí. Pro větší komfort návštěvníků se pořadatelé
rozhodli tuto akci uspořádat v prostorách nádvoří VIC Kojetín. Na celém
koncertu bylo příjemné to, že zazpívat
a zatančit si přišli návštěvníci všech
věkových skupin, což dokazuje oblibu lidových písniček i v dnešní složité
době.
Prkna pódia na nádvoří VIC nestačila ještě dorezonovat lidovkami, a už

se na nich ocitla rock n´rollová kapela Jannis Band kojetínsko-uhřičického složení. Tu v sobotu 18. července
2020 doprovázela rocková skupina
Černý Penicilin.
Kdo ještě neměl rocku dostatek, měl
možnost navštívit Masarykovo náměstí
v pátek 21. srpna. Tento rockový pátek
zakončil úspěšně celé Kojetínské hudební léto. Podvečer začal příjemným
rock n´rollem v podání skupiny Rockabilly Juniors, posléze přitvrdily kapely
Peřeje a Goofy Cow. O úžasný závěr
se postaral Critical Acclaim z Přerova.
Věříme, že každý si přišel na své a těšíme se na další úspěšné ročníky Hudebního léta v Kojetíně.

1. 7. 2020 - Patrik Možíš s kapelou

15. 7. 2020 - Hudba pro pamětníky

17. 7. 2020 - cimbálová muzika Bača

18. 7. 2020 - Jannis Band

21. 8. 2020 - Rockový pátek
Rockabilly Juniors

21. 8. 2020 - Rockový pátek
Peřeje

21. 8. 2020 - Rockový pátek
Goofy Cow

21. 8. 2020 - Rockový pátek
Critical Acclaim
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KOJETÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Kojetínské filmové léto probíhá také
v letních měsících červen, červenec
a srpen, a to pravidelně jedenkrát
až dvakrát týdně. Filmové produkce
se odehrávají v Letním kině MěKS
Kojetín na nádvoří Vzdělávacího
a informačního centra Kojetín na Masarykově náměstí.
MěKS Kojetín koketovalo s myšlenkou otevření letního kina v prostorách nádvoří VIC už v roce 2015, kdy
na základě dotazníkového šetření
o celkové úrovni kultury v Kojetíně,
bylo zřejmé, že kojetínským občanům ve městě chybí především kino.
V roce 2016 se tuto myšlenku podařilo dotáhnout do zdárného konce za
vydatné pomoci a podpory Ladislava
Poláka. Přes veškeré technické peripetie se nám podařilo v roce 2016
připravit plátno, projektor a sestavit
program pro všechny věkové ka-

tegorie – děti, mládež, dospělého
i náročného diváka. Vůbec prvním
filmem, který se v kojetínském letním
kině promítal, byl film kojetínských
Signálníků – Léto s Monikou, kde
v titulní roli zazářil Leo Horák.
V letošním roce byl opět program Kojetínského filmového léta sestaven
tak, abychom uspokojili dětského
i dospělého diváka. V sedmnácti večerech 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 dotazní-

kového 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.
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KOJETÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2020
Závěrečná rekapitulace
V létě jsme připravili řadu filmových
trháků. Začali jsme už v pátek 5. června 2020 pohádkovou komedií Zdeňka
Trošky Zakleté pírko. Příběh o lásce,
Anince ze statku a zakletém Vítkovi,
pobavila nejen děti, ale i dospělé diváky. V české vlně jsme pokračovali
i při další filmové produkci, v pátek
12. června, kdy se nám představil
nový český film Příliš osobní známost
od tvůrců filmu Všechno nebo nic.
V hlavní roli jsme obdivovali Elišku
Balzerovou, Petru Hřebíčkovou, Tatianu Dykovou a jejich zahraniční filmové partnery. Ve středu 17. června
každého mužského diváka zajímal
film Ženská na vrcholu, romantický
film s Annou Polívkovou o tom, že láska dokáže překonat i bod mrazu. Pro
milovníky fantasy filmů jsme připravili
Cestu za živou vodou, která navázala na snímek Cesta za králem trollů.
Tento film jsme uvedli v našem letním
kině v pátek 19. června. Posledním
červnovým filmem je unikátní snímek
Vlastníci režiséra Jiřího Havelky, který
se odehrává na jedné bytové schůzi,
od začátku až do konce se všichni
skvěle bavili a zároveň všem mrazilo z toho, jak vykresluje tento snímek

naši současnou společnost. Vlastníky
s Terezou Voříškovou, Vojtou Kotkem,
Jiřím Lábusem a dalšími výtečnými
herci jsme uvedli ve středu 24. června. Všechny filmy byly promítány na
nádvoří Vzdělávacího a informačního
centra od 21 hodin.
I pro měsíc červenec jsme měli pro
diváky připraveny filmové novinky,
které byly určeny pro široké spektrum milovníků filmů. V pátek 3. července 2020 se mohli těšit z romantické komedie z krásného prostředí
zasněžených Vysokých Tater Šťastný nový rok. Dospívající mládež
oslovil snímek Uzly a pomeranče,
film provoněný létem, jízdou na koních a mladou láskou, který byl promítnut v pátek 10. července 2020.
Pro příznivce nových českých filmů
byla připravena komedie s procítěným příběhem Na střeše, kde jsme
se dozvěděli, že každý z nás někoho
potřebuje, tento citlivý příběh v titulní
roli s Aloisem Švehlíkem diváci viděli
ve středu 22. července 2020. Poslední aristokratka, restituční komedie
v hlavních rolích s Tatianou Dykovou a Hynkem Čermákem nenechaly
v klidu bránice v pátek 24. července
2020. Naše nejmenší diváky, ve středu

29. července 2020, ochladil Sněžný
kluk, dobrodružný animovaný příběh
o cestě domů plné dobrodružství.
V srpnu se změnil promítací čas
z 21.00 hodin na 20.30 hodin, jinak
se však nic nezměnilo a nabídka byla
opět bohatá a vyvážená. Přes prsty
dostal Jiří Langmajer ve středu 5. srpna 2020 v nové české komedii. Ze židle nás zvedli Staříci v podání Ladislava Mrkvičky a Jiřího Schmitzra, kteří
vzali spravedlnost do svých rukou ve
středu 12. srpna 2020. Pohádku pro
celou rodinu s vynikajícím hereckým
obsazení si mohli diváci vychutnat ve
středu 19. srpna 2020, kdy Hodinářův
učeň, i přes nepřízeň zlé sudičky, získal čarovné hodinky a svoji vytouženou lásku. O tom, jaké by to bylo mít
muže ve střídavé péči, se mohli návštěvníci na vlastní oči přesvědčit, ve
středu 26. srpna 2020, při projekci filmu Muž na střídačku, kde v hlavních
rolích zazářila Ivana Chýlková, Lucie
Žáková a Jiří Langmajer. Posledním
trhákem Kojetínského filmového léta
byl film kultovního režiséra Quentina
Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, ten
nás zavedl do Města andělů konce
šedesátých let 20. století, a to v pátek
28. srpna 2020.
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Návštěvnost
Datum

Akce / kino

Návštěvnost

5.6.2020

ZAKLETÉ PÍRKO

56

12.6.2020

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

62

17.6.2020

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

71

19.6.2020

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

36

24.6.2020

VLASTNÍCI

59

3.7.2020

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

63

10.7.2020

UZLY A POMERANČE

15

22.7.2020

NA STŘEŠE

38

24.7.2020

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

68

29.7.2020

SNĚŽNÝ KLUK

62

5.8.2020

PŘES PRSTY

48

12.8.2020

STAŘÍCI

36

19.8.2020

HODINÁŘŮV UČEŇ

48

26.8.2020

CHLAP NA STŘÍDAČKU

89

28.8.2020

TENKRÁT V HOLLYWOODU

33

CELKEM

KOJETÍNSKÉ filmové léto

784

1. 7. 2020

PATRIK MOŽÍŠ S KAPELOU

200

15. 7. 2020

HUDBA PRO PAMĚTNÍKY – BÝVALÝ ORCHESTR DISKANT

300

17. 7. 2020

CIMBÁLOVÁ MUZIKA BAČA

150

18. 7. 2020

JANIS BAND, ČERNÝ PENICILIN

100

21. 8. 2020

ROCKOVÝ PÁTEK

300

CELKEM

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ léto

CELKEM

KOJETÍNSKÉ KULTURNÍ léto

1.050

1.834

II. DIVADELNÍ PODZIM
Divadelní představení nahrazující Divadelní Kojetín, který se z důvodu pandemie neuskutečnil…
Tato část projektu měla být zaměřena
na podporu a rozvoj amatérského divadla, které má v našem regionu dlouholetou tradici a je určena všem věkovým skupinám, včetně dětí a mládeže.
Z důvodu nekonání březnové divadelní
přehlídky (pandemická opatření), která
si v našem městě získala mnoho příznivců jak ze strany soutěžních souborů, tak ze strany diváků, jsme přistoupili k uspořádání dlouhodobějšího cyklu
divadelních představení s názvem Divadelní podzim.
Program byl sestaven z deseti divadelních inscenací, které měly zahrát amatérské soubory, které jsou pravidelnými
účastníky Divadelního Kojetína, a které se v letošním roce neměly možnost
v Kojetíně představit (Divadelní spolek
Kroměříž, Divadlo Vyškov, Hanácká
scéna Kojetín, Divadlo Brod Uherský

Brod, Divadlo Dostavník, Viktorka Holešov, Tyátr Olomouc, Divadlo Stodola,
Svatopluk Hodonín…).
Cílem projektu je i nadále rozvíjet
a podporovat zájmové umělecké činnosti v našem regionu. Amatérské divadelní soubory sdružují občany všech
věkových kategorií a jsou jednou z forem účelného využívání volného času
a divadelní vystoupení pak slouží
k zúročení práce těchto souborů
v možnosti konfrontace s ostatními
soubory a získávání zkušeností do další práce. Dalším a prioritním cílem pro
cílovou skupinu dětí a mládež je vzbudit zájem nejen o divadlo, ale o kulturu
v celé její šíři. Je jednou z forem možnosti získávat nové vědomosti a přispívat ke zvyšování celkové vzdělanosti.
Amatérské divadlo v Kojetíně má dlouholetou tradici. Divadelní soubor Hanácká scéna Kojetín byl založen již
v roce 1949 a během své více jak pětapadesátileté činnosti získal řadu oce-

nění a účastnil se také již několikrát
Jiráskova Hronova. Divadelní soubor
Hanácká scéna, který pracuje pod hlavičkou Městského kulturního střediska,
se také zúčastní.
Od roku 2016 funguje i kojetínská dětská divadelní skupina Mimoni. První
veřejné představení bylo na zahájení březnového Divadelního Kojetína
2016. Jednalo se o krutopřísnou grotesku „Šílení puberťáci“, za kterou
Mimoni hned získali zvláštní cenu od
odborné poroty přehlídky. V roce 2018
měla premiéru veselohra na motivy
Jana Wericha Lakomá Barka, která byla během roku pohanáčtěna na
"Skópó".
S touto hrou se Mimoni zúčastnili olomoucké divadelní přehlídky PODĚS,
kde získali Ocenění za energii vloženou do představení. V rámci Divadelního podzimu by tato skupina měla odehrát premiéru další ze svých her, lidovou veselohru se zpěvy, Me zme me…
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Pro všechny diváky by měla být návštěva divadelních představení a dalších kulturních aktivit obohacením
duševních aktivit, zdrojem poznání
a rozšíření vědomostí a také jednou
z možností, jak vhodně využít aktivně
volný čas v souborech zájmové umělecké činnosti. Pro ochotníky amatérských divadelních souborů by měla být
účast v tomto projektu přínosem, získáním dalších vědomostí a zkušeností pro zkvalitnění práce v souborech.
Dále pak navázání nových kontaktů
s jinými soubory, či přímo s pořadateli, a tak možnost dalšího uplatnění
a získání nových „štací“ pro divadelní
soubor.
Tuto část projektu nejvíce zasáhla protipandemická opatření = zákaz divácké
účasti na divadelních představeních.

Rok 2020
Z tohoto důvodu se uskutečnilo pouze jedno představení, a to ve středu
23. září 2020, kdy odehrála domácí
Hanácká scéna komedii Bordel na ministerstvu autorů J. F. G. Melaine.
Tato inscenace přilákala do prostor Sokolovny na desítky návštěvníků, kteří
se po nedobrovolné dlouhé odmlce
těšili na vystoupení Hanácké scény.
Ta sehrála tento kus doposud pouze
dvakrát. Premiéra proběhla ještě před
vypuknutím vládních nařízení a mezitím stihli odehrát ještě jedno představení v Buku. I při produkci v Kojetíně
nebyly podmínky pro návštěvníky příliš
ideální, povinné roušky ale diváky neodradily, naopak přišli v hojném počtu
a zaplnili sál Sokolovny uzpůsobený
do stolové úpravy pro větší pohodlí
návštěvníků, abychom aspoň trošku

Datum

Divadelní představení

23. 9. 2020

Hanácká scéna „Bordel na ministerstvu“

8.10.2020

vykompenzovali nepohodlnost hygienických nařízení.
Zážitek z představení Bordel na ministerstvu byl v pravdě vynikající, při
pomyšlení, že tuto inscenaci hrála Hanácká scéna před publikem teprve potřetí, se až tajil dech nad vynikajícími
a sehranými výkony všech aktérů. Byli
jsme rádi, že v trudných dnech rozzářili „Kojetští“ ochotníci tváře přítomných
smíchem a aspoň na chvíli je vyvedli
ze starostí všedních dnů.
Další představení už se nepodařilo
zrealizovat a museli jsme je odvolat,
protože začal platit protiepidemický
systém PES, který definitivně zhatil
plány a program všech připravených
vystoupení, a pro kulturu nastala doba
temna.
Návštěvnost
250

DIVADLO STODOLA „PAST NA MYŠI“

z důvodu PES se neuskutečnilo

14.10.2020

SVATOPLUK HODONÍN „OSM ŽEN“

z důvodu PES se neuskutečnilo

24.10.2020

VIKTORKA HOLEŠOV „VERNISÁŽ“

z důvodu PES se neuskutečnilo

1.11.2020

POHÁDKA pro děti

z důvodu PES se neuskutečnilo

5.11.2020

POHODÁŘI pro školy

z důvodu PES se neuskutečnilo

11.11.2020

DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ „ZEBRA“

z důvodu PES se neuskutečnilo

18.11.2020

DIVADLO POD LAMPÚ „BIOMATKA“

z důvodu PES se neuskutečnilo

22.11.2020

POHÁDKA pro děti

z důvodu PES se neuskutečnilo

MIMONI KOJETÍN „ME ZME ME“

z důvodu PES se neuskutečnilo

2.12.2020
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III. ŽIVÉ TRADICE STARÉ HANÉ
Vodění medvěda, Velikonoce na
Hané, Brána do staréch časů, Advent a Vánoce na Hané
Třetí část projektu s názvem Živé tradice na Hané byla určena pro širokou veřejnost všech generací (rodiče
s dětmi, seniory), ale i vzdělávací instituce. Byla zaměřena na rozvoj vztahu
k folklóru Hané, tradicím a každodenním činnostem našich předků. Je určena co nejširšímu spektru návštěvníků
nehledě na jejich sociální či věkové
zařazení. Nabízí návštěvníkům těchto akcí setkat se s tradičními postupy
a metodami, které se už v dnešní době
neužívají, byly nahrazeny jinými technologiemi, nebo zapomenuty. Cílem
akce je příchozím ukázat tradiční život
na staré Hané, řemesla, tradiční technologie, ale také je do těchto ukázek
zapojit a dát jim možnost si produkt,
či výrobek vytvořit. Koncept této akce
napomáhá mezigeneračnímu soužití
(prarodiče vzpomínají a předávají své
vzpomínky dětem a vnoučatům), rozvoji manuální zručnosti, návrat ke kořenům a populárně naučnou formou tak
ukazuje návštěvníkům každodenní aktivity v životě našich předků na Hané.
Vytvořené produkty si pak mohou zúčastnění odnést domů, nebo pokud
se jedná o občerstvení, zkonzumovat
přímo na místě. Akce vždy vzbuzuje

zájem u široké veřejnosti a setkává se
s velkým úspěchem. Za víkend ji navštíví přes tisíc návštěvníků z Kojetína
i širokého okolí.
Brána do staréch časů získala Cenu
Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot.
Rozsvěcení vánočního stromu na
Masarykově náměstí patří již řadu let
k neodmyslitelným akcím, které pořádá MěKS Kojetín. Spolu s Kojetínskými hody patří mezi nejnavštěvovanější
akce. Každoročně jej navštíví kolem
pěti tisíc návštěvníků.
Bohužel v letošním roce se tato akce
z důvodu protiepidemických opatření
nemohla uskutečnit.
Podařilo se pouze otevřít výstavu betlémů v prostorách galerie VIC, která
rozsvěcení vánočního stromu každoročně zahajuje.
V adventním čase jsme opět využili
prostory nádvoří VIC k realizaci akce
Vánoce na Hané. Po celou dobu této
akce je pro celé rodiny realizováno vánoční tvoření (drátkování, výroba adventních svícnů a věnců, výroba andělů
a vánočních ozdob z různých materiálů, pečení a zdobení perníčků…). Otevřena byla i výstava betlémů (cca sto)
a adventní jarmark s lidovými výrobky.
Na projekčním plátně se promítají české pohádky s vánoční tematikou, na

zahřátí si mohou návštěvníci dopřát
čaj nebo punč, hoří táborák, na kterém
si mohou návštěvníci opéct špekáček
nebo ochutnat „zemáky z popela“,
či škvarkovou pomazánku…
Velký důraz klademe hlavně na připomínání vánočních lidových tradic, jako
jsou koledy, zdobení stromečku, pouštění lodiček z ořechových skořápek, lití
olova, krájení jablíček, házení papučem, pečení mazanců a perníčků včetně zdobení. Děti můžou napsat dopis
Ježíškovi a zazvonit si kouzelným vánočním zvonem. Velkým lákadlem nejen pro děti jsou živí kapři v neckách.
Pomyslnou tečkou za obdobím adventu a Štědrým dnem je Štědrovečerní
vyhrávání z balkonu Vzdělávacího
a informačního centra, které probíhá
jak jinak než na Štědrý večer po „půlnoční“ mši svaté. Dechový kvintet ZUŠ
Kojetín hraje několik vánočních skladeb a koled, které sváteční atmosférou rozezní celé Masarykovo náměstí
a zakončí tak slavnostní chvíle celého
dne.
Všechny tyto akce přispívají ke kulturnímu životu města Kojetína, prohlubují mezigenerační vztahy, seznamují návštěvníky s tradičními postupy
zpracování potravin a materiálu, navíc
u mladé generace podněcují zájem
o lidovou kulturu na Hané.

Vodění medveďa a masopustní průvod
V sobotu 22. února 2020 řádil v Kojetíně opět po roce divoký medvěd. Úderem desáté hodiny ranní vyrazil od Sokolovny masopustní průvod, který za
bujarého zvuku lidovek obešel takřka
celý Kojetín. První zastávka byla tradičně u Hrušků, kde už nám letos bohužel
neotevřela tetina se strécem, ale neméně milé bylo přivítání od paňmámy
Hanky Ligurské a její rodiny. Poté se
průvod vydal k manželům Řezáčovým
a paní Bobině Novotné, kde nás čekalo vlídné přijetí a bohaté občerstvení.
To už posilněný medvěd protáčel bravurně hospodyňky a hospodáři nalívali
lahodný mok jako o duši. Při cestě na
náměstí jsme překvapili Staňu Skřipca,
který nám otevřel v pyžamu, s tím, že
manželka je v lázních, ale slivovici nám
nalije. Slamák vtrhl hostiteli do bytu
a hledal, jestli tam prý nemá náhradu
za manželku, když je v lázních a přitom zároveň zkontroloval, co dobrého
vaří. Stěžejní zastávkou byla budova
radnice, kde měl starosta s místostarostou předat ostatkové právo. Po ote-
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Vodění medveďa a masopustní průvod
vření radničních vrat a přednesení řeči
se tak i stalo a další kroky medvědářů směřovaly k Hospůdce U Pedyho,
kde se v mžiku zaprášilo po výborných
řízečcích. Než jsme se nadáli, octli
jsme se u „pečovateláku“, a za zvuku
pomalých valčíků, aby si mohli s medvědem zatančit i babičky, jsme degustovali hřejivý svařák manželů Vaculových. Na dvoře u Vranů nás, jako každý rok, zase čekaly výborné koblížky
a hromadná fotka na hromadě štěpky.
U sousedů Doubravových a Gardavských jsme sladké koblížky zajedli domácí sekanou. V Olomoucké ulici nás
přivítali a bohatě pohostili škvarkovou
pomazánkou stréc
a tetina Gardavští, přítomné děti se
rozprchly po dvoře, kde obdivovaly domácí zvířata, ti větší si zazpívali s chutí
ze strécem a povykládali s tetinó, co
nového se děje v Kojetíně. Těžko jsme
se loučili, ale museli jsme stihnout ještě paní Hráznou na Hrázi a rodinu Drbalových na Závodí. Celodenní putování kojetínskými ulicemi jsme završili
u Gračků na Podvalí, kde medvěd už
utahal vodiče a vymkl se mu zcela z rukou. Hojnost masek potvrdila, že naše
tradice jsou stálé živé.

VYNÁŠENÍ MORANY A VELIKONOCE NA HANÉ
Tyto dvě tradiční akce se bohužel v roce 2020 neuskutečnily z důvodu protiepidemických opatření.

BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ
V pátek 9. října 2020 proběhla na
nádvoří Vzdělávacího a informačního centra akce s názvem Brána do
staréch časů na Hané. Původně se
měla tato ukázka zapomenutých řemesel konat i v sobotu, ale s ohledem
na vládní nařízení jsme ji byli nuceni

omezit pouze na pátek a zrušit některé avizované činnosti. Nicméně aspoň
v pátek si od deváté hodiny ranní mohli
vyzkoušet jak nejmenší, tak i jejich doprovod, různé praktiky našich předků.
Hned u vstupu si mohli návštěvníci
vyzkoušet, jak probíhal výmlat obilí

v době, kdy ještě nebyly kombajny
a ve stodole se v zimním období ozýval
klapot cepů nebo si nastrouhat řepu na
starodávném krouhači řepy na kliku.
Na druhém stanovišti byla připravena
loupačka na kukuřici, za jejíž pomoci
si zájemci vyzkoušeli oddělit kukuřičné
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zrno od klasu a následně jej pošrotovat
na historickém kameninovém šroťáku
s elektrickým stabilním motorem značky Skrat. Abychom dostáli hygienickým
předpisům, vyzkoušeli si příchozí i praní na valše mýdlem s jelenem a mohli
si dokonce přežehlit roušku žehličkou
na uhlí. Stréc Laďa mezitím vyráběl

Rok 2020
marmeládu z prasátka neboli sádlo,
jehož druhotný produkt, teplé škvarky,
mohli hladoví jedinci ochutnat spolu
s výborným čerstvým domácím chlebem tetiny Svači a Jarky. Manuálně
zruční si na závěr procházky po nádvoří měli možnost vyrobit mašlovačku
z husího peří. Nedílnou součástí této

živé expozice byl i zvířecí dvorek, kde
v oddělených sektorech kejhaly husy,
gagotaly kachny, hudrovali krocani
a kvokaly slepice do kokrhání kohouta.
Největší úspěch ovšem sklidila prasátka Jin a Jang s kozou Lízou, kteří si
díky našrotované kukuřici a nastrouhané řepě od dětí akci užili na výbornou.

ADVENT A VÁNOCE NA HANÉ
V letošním adventním čase jsme měli
připraveno plno akcí s vánoční tematikou, žel Bohu nepříznivý vývoj epidemiologické situace nám překazil plány
a některé akce jsme tudíž nemohli
uskutečnit, nebo jen v omezené míře.
Nicméně se nám podařilo uspořádat
několik vánočních počinů, které bezesporu přispěly ke sváteční atmosféře
v Kojetíně.
Od čtvrtka 3. prosince 2020 se návštěvníkům otevřela výstava Betlémy
na památku její zakladatelky Marie

Kalovské. Příchozí mohli obdivovat
pestrou nabídku betlémů vytvořených
různými technikami a z všemožných
materiálů. Mezi nejzajímavější ztvárnění jesliček patřil například národopisný betlém Marie Fišerové Kvěchové, železničářský betlém nebo jesličky vyřezávané Josefem Sigmundem
z Kostelan. Expozice byla také doplněna bohatou vánoční výzdobou,
historickými pohlednicemi s přiléhající
tematikou a přes sto let starými hracími obrazy. O úspěchu výstavy betlémů
svědčí nadšené i povzbuzující komentáře v knize návštěv.
Dalším radostným počinem kojetínské
kultury byla návštěva Mikuláše, čerta,
anděla a Lucy v Mateřské škole Kojetín v Hanusíkově ulici a na Masarykově náměstí v pátek 4. prosince 2020.

Děti ze všech oddělení byly opravdu
šikovné a měly pro Mikulášovu družinu připraveno plno pěkných básniček
a písniček. Na oplátku za pěkný přednes pak dostaly od svatého Mikuláše
barborku, od Lucy květináč s obilím
a dozvěděly se něco o adventních
zvycích našich předků. Samozřejmě
obdržely i něco dobrého na zub a také
hračky. Den na to se krátce po setmění
vydaly tři Mikulášské družiny z MěKS
do kojetínských rodin, aby odměnily
hodné děti a ty zlobivé trošku pokáraly.
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Velkou akci s názvem Vánoce na Hané
na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra jsme z důvodu vládních
opatření museli z plánovaných pěti
dní omezit pouze na dny dva . Kromě
tradičního občerstvení si mohly děti
vyzkoušet všechny z avizovaných dovedností a vánočních zvyků. Ti, kteří
chtěli vědět, jak na tom budou příští
rok se zdravím, si mohli rozkrojit jablíčko, nebo vyvěštit z horkého vosku,
či lodiček ze skořápek, co je v budoucnu čeká. Kdo ještě neměl připravený
seznam přání pro Ježíška, mohl mu
namalovat nebo napsat dopis, který si
pověsil na nástěnku a připomenout se

Datum

Rok 2020
Jezulátku zazvoněním na zvoneček.
Vedle zdobení stromečku se mohli jak
nejmenší, tak i jejich doprovod ohřát
u ohně a podívat se na některou
z mnoha nabízených českých animovaných pohádek na plátně našeho letního, toho času zimního kina. Jedním
z trháků byla i káď s kapry, darem od
rybářů z Tovačova, za což jim a Janu
Mirvaldovi, který nám zase daroval vánoční stromky, srdečně děkujeme.
Ve čtvrtek bylo navíc krásně nazdobené nádvoří doplněno o prodej vánočních dekorací Charity Kojetín a Kateřiny Vymětalové. Škoda jen, že jsme
nemohli tuto již tradiční akci pořádat

i přes víkend.
Posledním kulturním počinem tohoto
roku bylo Štědrovečerní vyhrávání
z balkonu Vzdělávacího a Informačního centra. Od 21.30 hodin se kojetínské Masarykovo náměstí rozeznělo
koledami a vánočními písněmi v podání dechového kvintetu složeného
z bývalých žáků ZUŠ Kojetín.
Ti vnesli do svátečního večera mezi
četné návštěvníky této produkce trochu nostalgie, hodně radosti
i špetku naděje, že snad už příští
rok bude lepší a kulturní akce si
budeme moci vychutnávat plnými
doušky.

Akce

Návštěvnost

1.000

22. 2. 2020

VODĚNÍ MEDVĚDA A MASOPUSTNÍ PRŮVOD

9. 10. 2020

BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ

350

VÝSTAVA BETLÉMY

300

4. 12. 2020

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTi V MATEŘSKÉ ŠKOLE

150

5. 12. 2020

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTi KOJETÍN A OKOLÍ

3.–14. 12. 2020

80 domácností / 320

16. a 17. 12. 2020

VÁNOCE NA HANÉ

200

24. 12. 2020

Štědrovečerní vyhrávání

250

CELKEM

1.570
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propagace
Forma propagace

Počet

Obsah propagace

Tvorba propagace

Plakáty Vodění medvěda

200 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

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

200 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Plakáty Výstava Betlémy

200 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Plakáty Mikuláš, anděl a čerti

200 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Plakáty Vánoce na Hané

250 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Plakáty Štědrovečerní vyhrávání

200 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

18.521
návštěv

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

Aktualizace MěKS Kojetín

nezjištěno

Vytvoření jednotlivých událostí, fotografie, sdílení, skupiny

Aktualizace MěKS Kojetín

5.200 ks

Čtyři čísla = upoutávky v KZ květen, červen, prázdniny,
září, říjen, listopad, prosinec 2020, leden 2021

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

Plakáty
Brána do staréch časů na Hané

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

posluchači,
čtenáři
482 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

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
- Spolupráce, hostování a možnost
představení hudebních a divadelních
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, divadelních souborů, které se mohou
ukázat před publikem a zúročit svou

práci.
- Rozvoj lidové a umělecké tvořivosti,
obnovení zapomenutých technologií,
mezigenerační sblížení.
- Pokračování a obnova lidových tradicích na Hané s přihlédnutím na regionální etnografické normy a styly.
- Podnícení zájmu o lidovou tvořivost
a tradiční život u dalších zájemců.
- Podpora nositelů lidových tradic.
- Počet návštěvníků celé akce dosahuje počtu cca 3.000 osob, vstup
na všechny hudební akce po celou
dobu je zdarma.
- 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 všech 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
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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
prohlášení ROK bodu 5. – zaměření
na realizaci koncepce rodinné politiky na území kraje, podpoření rozvoje
mezigeneračního soužití.

Rok 2020
- Setkávání zpěváků, posluchačů,
divadelníků a diváků různých věkových kategorií
- Podnícení zájmu o hudbu, film, divadlo i folklór 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 interpretů.
- Rozšíření kulturní základny v rámci
Olomouckého kraje i jiných krajů.
- Podpora spolupráce neprofesionálních hudebních, pěveckých, divadelních i národopisných spolků.
- Spolupráce mladší a starší generace.
- Připomenutí úzké vazby ve vztahu
člověka
k přírodě a přirozené ekologii v minulosti

PŘÍNOSY AKCE
- vzdělávání nejmladší generace
a její seznámení s etnografickým regionem Haná a s možností kulturního vyžití v Kojetíně – oživení mezigeneračních vztahů,
- podnícení mladé generace k uměleckým činnostem
- předávání zkušeností zájemcům
o staré techniky a zpracování přírodních produktů a materiálů,

- oživení mezigeneračních vztahů,
- propagace ekologických produktů,
- poukázání na pozitivní možnosti
soužití 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.

závěr
Město Kojetín se zviditelnilo,
a to nejen v rámci Olomouckého
kraje. Na akcích byly prezentovány lidové zvyky a lidová tvorba, představili se profesionální
i amatérští umělci, kteří podnítili
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, divadelními soubory nebo hudebními tělesy
provozující tuto bohulibou činnost.
Došlo také k rozmachu turismu ve
městě, Masarykovo náměstí, nádvoří VIC a Sokolovna se staly 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. Městské kulturní středisko Kojetín obdrželo významné
ocenění v podobě Ceny Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany
a popularizace kulturních hodnot za
projekt „Brána do staréch časů na

Hané“. Jsme rádi, že jsme se ocitli
mezi oceněnými osobnostmi za počiny z celého Olomouckého kraje,
a zároveň je to pro nás motivace do
budoucna při pořádání akcí obdobného charakteru. I tato akce byla

zařazena do projektu Kultura žije!
Podařilo se naplnit motto celého
projektu – kultura sbližuje lidi, bourá bariéry a povznáší ducha. Lid
bez znalosti své historie, původu
a kultury je jako strom bez kořenů.
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Kojetínské hody 2020
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 2020 byly uspořádány Kojetínské hody již po dvaadvacáté.
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), Něco Mezi, Anna K.,
Voxel (2019). V letošním roce vystoupily kapely Koňaboj a Čechomor.

Termín konání

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, Kroměřížská dráha, Farnost Kojetín, Husův sbor, Taneční klub KST Swing Kroměříž, Technis Kojetín, Chovatelé Kojetín, Dušan Meduna, Antonín Beneš
a ostatní.

Kojetínské hody finančně
podpořili:

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, Pivovarský hotel Kojetín, Slavoj Kojetín.

Město Kojetín a Olomoucký
kraj
Ptáček - pozemní stavby, Technis Kojetín, Elektromontáže Petružela, HG Style,
MĚSTO KOJETÍN A MěKS KOJETÍN všechny srdečně zvou na
Tereos TTD, Agrodružsto Morava, Mlýn Kojetín,
14. - 16. SRPNA 2020
HMS - real - stavební a obchodní
společnost, stavební firma Ladislav Bradna, Nell
projekt, Multi-S,
PÁTEK 14. SRPNA 2020
SOBOTA 15. SRPNA 2020
NEDĚLE 16. SRPNA 2020
NEDĚLE 16. SRPNA 2020
Hanák nábytek,
Lékárna U ZlaHANAČKA Z BŘESTU
tého lva, ProPal,
KOŇABOJ
Accolade,
VaStadion Morava Kojetín od 17 hodin
culík - stavební
ČECHOMOR
společnost, Hos- P O D R O B N Ý A D O P R O V O D N Ý P R O G R A M N A W W W . M E K S K O J E T I N . C Z
půdka U Pedyho,
^

Termín konání 22. ročníku Kojetínských hodů připadl na víkend
14.–16. srpna 2020 (viz program)
a byl bohužel poznamenán koronavirovou epidemií a omezeními.

22. ROCNÍK

KOJETÍNSKÉ HODY

Galerie VIC Kojetín – 17 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
KROJOVANÉ PANENKY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
16–17 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLOVĚK A VÍRA
19 hodin
VARHANNÍ KONCERT (Petr Otáhal)
Fotbalové hřiště Kovalovice – Bowling City
17 hodin
PIVNÍ POCHOD
ANEB KOJETÍNSKÁ PIVNÍ MÍLE
Hospůdka U Pedyho Kojetín
20 hodin
VEČER S HUDBOU

Koná se za
finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

Hřiště u stadionu Kojetín – 9 hodin
HASIČSKÉ ZÁVODY „O hodový koláč“
Areál sokolské zahrady Kojetín
9 hodin TURNAJ STŘEDNÍ MORAVY
VE VOLEJBALU
20 hodin HODOVÁ ZÁBAVA TTQ

Ubytovna SK Kojetín 10–17 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UBYTOVNY

Nádvoří VIC Kojetín, Masarykovo náměstí
14 hodin XX. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Vladimíra Pospíšila

Chovatelský areál Podvalí Kojetín 9–17 hodin
PŘEHLÍDKA
DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
9 hodin MŠE SVATÁ
Vzdělávací a informační centrum Kojetín 9–18 hodin
VÝSTAVA KROJOVANÉ PANENKY
ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ
HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ
Nádvoří VIC Kojetín: 14 hodin
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA
Galerie Fortna 10–18 hodin
HANÁCI Z POHLEDU MARIE GARDAVSKÉ
Ubytovna SK Kojetín 10–17 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UBYTOVNY
Chovatelský areál Podvalí Kojetín 9–17 hodin
PŘEHLÍDKA
DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Lékárna BETON KOJETÍN
Křenovská ulice s.r.o.
U Zlatého lva
Telefon: 774 767 767
Kojetín

MVDr. Marek

Odložilík

Masarykovo náměstí Kojetín od 9 hodin

POUŤOVÉ ATRAKCE A JARMARK
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
JEČMÍNKOVA JÍZDA KRÁLŮ
PŘEDÁNÍ HODOVÉHO PRÁVA
NÁRODOPISNÉ SOUBORY

13 hodin
14 hodin Klub sport. tance SWING Kojetín

15 hodin

(folk-world music / Vyškov)

PIVOVARSKÝ HOTEL

restaurace

Na hrázi
u Tondy
Kojetín

GOLDEN EGG RESORT s.r.o.

hospůdka

u pedyho
kojetín
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Program - Kojetínské hody 2020
PÁTEK 14. SRPNA 2020

SOBOTA 15. SRPNA 2020

NEDĚLE 16. SRPNA 2020

Masarykovo náměstí: celý den

VIC Kojetín
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Masarykovo náměstí: celý den

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: 17 hodin

Komentovaná prohlídka
výstavy Krojované panenky
Fotbalové hřiště Kovalovice (start) Bowling City (cíl): 17 hodin

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

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
16 - 17 hodin

Výstava velkoplošných
fotografií Člověk a víra

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

XX. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila

Chovatelský areál Kojetín, Podvalí 214
9 - 17 hodin

Přehlídka drobných
hospodářských zvířat

králíci, holubi, drůbež, morčata, ovce,
kozy, oslík Míša, exotické ptactvo...
...ochočený papoušek, trenažér
na dojení, soutěže a hry pro děti,
malování na obličej...
11 - 13 hodin Králičí HOP
(Skákání králíků přes překážky)
13 a 16 hodin

Ukázka práce asistenčního psa
Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

19 hodin

Veřejné prohlídky

Hospůdka U Pedyho: 20 hodin

Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín
11 hodin Živá hudba

Varhanní koncert (Petr Otáhal)
Večer s hudbou

SOBOTA 15. SRPNA 2020

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kojetín
16 - 17 hodin

Masarykovo náměstí: celý den

Výstava velkoplošných
fotografií Člověk a víra
18 hodin Mše svatá

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
jízdní řád

NEDĚLE 16. SRPNA 2020

Kolotoče a pouťové atrakce
Historické vlaky

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

ZRUŠENO!!! 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 TTQ

Ubytovna SK Kojetín, ulice 6. května
10 - 17 hodin

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

Výstava Krojované panenky

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Historické vlaky

Kroměříž–Kojetín–Tovačov a zpět
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9 hodin: Mše svatá
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
14 - 16 hodin

Kostel otevřen pro veřejnost
Výstava velkoplošných
fotografií Člověk a víra
Ubytovna SK Kojetín, ulice 6. května
10 - 17 hodin

Den otevřených dveří nově
zrekonstruované ubytovny
Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

Veřejné prohlídky

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

Hodovní prohlídky synagogy

Kolotoče a pouťové atrakce,
hodový jarmark
13 hodin Jízdy autovláčkem
VIC Kojetín
Galerie: 9 - 18 hodin

Výstava Krojované panenky
Expozice muzea: 9 - 18 hodin

Ztracená tvář Hané
Sklepení: 9 - 18 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Galerie Fortna (u hotelu Pivovar)
10 - 18 hodin

Výstava Hanáci z pohledu
Marie Gardavské kdysi a dnes
Chovatelský areál – Podvalí Kojetín
9 - 16 hodin Přehlídka drobných

hospodářských zvířat

králíci, holubi, drůbež, morčata, ovce,
kozy, oslík Míša, exotické ptactvo...
...ochočený papoušek, trenažér
na dojení, soutěže a hry pro děti,
malování na obličej...
11 a 13 hodin

Ukázka práce pasteveckých psů
10, 12 a 14 hodin

Ukázka práce asistenčního psa
Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín
11 hodin Živá hudba

Hlavní program
na Masarykově náměstí:
9 - 10 hodin

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

Přehlídka a vystoupení
národopisných souborů
13 hodin

Dechová hudba Hanačka

Břest

14 hodin

Tan. klub KST Swing Kroměříž
15 hodin KOŇABOJ
(folk-world music / Vyškov)

Hlavní program
na Stadioně Morava:
17 hodin

ČECHOMOR

(svitavsko-pražská hudební skupina)
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Kojetínské hody 2020
Největší a nejnavštěvovanější akcí
v průběhu roku jsou bezesporu Kojetínské hody. Letošní Kojetínské hody
byly poznamenány neblahým vývojem
situace kolem koronaviru, ale přesto se uskutečnily, i když to stálo po-

Pátek 14. srpna 2020

V pátek od božího rána roztáčeli svoje
pouťové atrakce naši milí přátelé kolotočáři, po kterých byla sháňka už v pondělí,
a bez nichž by byla realizace hodových
oslav zcela nepředstavitelná. Pro milovníky zlatavého pěnivého moku byl připraven Pivní pochod aneb Kojetínská pivní
míle, která startovala od 17 hodin na hři-

řadatele nemálo organizačního úsilí
a návštěvníci museli počítat s určitými
omezeními, která se dotkla nás všech.
Nicméně hody proběhly v klasickém
tradičním duchu, aspoň co se dotýká dopoledního a části odpoledního

nedělního programu. Ovšem hody, to
nebyla jenom neděle, už během pátku
a soboty mohli návštěvníci Kojetína
a samotní Kojetínští navštívit řadu zajímavých kulturních, sportovních, či
jiných akcí.

šti v Kovalovicích a končila na Bowling
City v Kojetíně. Pro obdivovatele krojů
a panenek byla připravena v galerii VIC
komentovaná prohlídka výstavy, kdy
autorka expozice, sběratelka panenek
a jejich tvůrkyně, Iva Velísková, poutavě
vyprávěla o historii vystavovaných panenek. K předhodovému rozjímání bezesporu přispěl i sváteční varhanní kon-

cert mladého a talentovaného hudebníka Petra Otáhala v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Kojetíně, zde mohli návštěvníci také zhlédnout výstavu velkoplošných fotografií s názvem Člověk
a víra. Pro ty, kteří chtěli pokračovat
v bujaré zábavě, si připravilo osazenstvo Hospůdky U Pedyho hudební večer
s reprodukovanou hudbou.

Výstava Krojované panenky

Varhanní koncert

Hodová sobota se nesla v kulturně
sportovním duchu, kdy od ranních
hodin probíhal v areálu sokolské zahrady Turnaj Střední Moravy ve volejbalu. Od 10.00 hodin mohli zájemci
o novou ubytovnu SK Kojetín nahlédnout do této nově zrekonstruované
budovy vedle Gymnázia Kojetín.
Se zajímavým programem pro celou
rodinu přišli i kojetínští chovatelé. Ti
v areálu na Podvalí představili pestrou škálu hospodářských a okrasných

Sobota 15. srpna 2020

zvířat. Zajímavou přehlídku doplnili
zábavným a poučným programem
pro celou rodinu. Velký úspěch především u nejmenších sklidilo skákání
králíků přes překážky tzv. Králičí hop
a práce asistenčního a pasteveckého psa. V odpoledních hodinách se
pomalu začalo plnit nádvoří Vzdělávacího a informačního centra, kde
se začali sjíždět harmonikáři a jejich
příznivci ze širokého okolí. Od 14.00
hodin si posluchači mohli zazpívat
s takřka třiceti harmonikáři. Letos po-

prvé Setkání harmonikářů Vladimíra
Pospíšila neprobíhalo soutěžně. Protože každý z těchto nositelů lidové
kultury si zaslouží být oceněn, rozhodli se organizátoři podarovat malou drobností každého účastníka této
přehlídky.
Pro ty, kteří se chtěli bavit i ve večerních hodinách, si připravili pořadatelé hodovou zábavu s kapelou TTQ,
která probíhala za hojné návštěvnosti
od 20.00 hodin v areálu sokolské zahrady.

Turnaj Střední Moravy ve volejbalu

Výstava drobného zvířectva

Živá hudba Na Hrázi

Setkání harmonikářů

DOD ubytovny

Historické vlaky
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Kojetínské hody 2020
Neděle 16. srpna 2020

Krásné slunečné ráno přislibovalo
zdárný průběh hodové neděle. Už od
šesté hodiny ranní se sjížděli stánkoví
prodejci, kteří pozvolna zaplňovali náměstí.
Před devátou hodinou ranní se začali před sokolovnou sjíždět jezdci Ječmínkovy jízdy králů, scházet krojované
soubory, do toho všeho vyhrávala dechová hudba Hanačka z Břestu. Po organizačních záležitostech se krojovaní
za účasti diváků lemujících chodníky
kolem silnice vydali na Masarykovo
náměstí, kde proběhlo tradiční předávání hodového práva. Stárek Jaroslav
Minařík tento rok obvinil starostu Leoše
Ptáčka, že znevažuje „óřad hanáckýho
práva“ tím, že jeho předávání označil
slovem „taškařice“. Za to byl po zásluze potrestán několika ranami na gatě
a pokutou, kterou musel složit ve zlatě.
Navíc ho to stálo ještě bečku piva.
Po předání hodového práva následovalo vystoupení domácích i přespolních folklórních souborů. Program

zahájilo domácí kojetínské Sluníčko
s pásmem „Čí só hode?!“, po nich následoval Ječmínek z Chropyně, Hlahol
Mysločovice, domácí Hanácká beseda, Hanácké sóbor Hruška, Hanácké
sóbor Kroměříž, Klas z Kralic a Kopaničár ze Starého Hrozenkova. Folklórní část programu zakončil koncert dechové hudby Hanačky z Břestu.
V odpolední části programu zazářili
mladí členové klubu sportovního tance
SWING Kojetín, kteří oživili rozpálené
náměstí společenskými tanci. Diváci
mohli zhlédnout mimo jiné žhavé argentinské tango nebo tanec inspirovaný španělskou koridou paso doble.
O závěrečný koncert hodového programu na Masarykově náměstí se postarala folková kapela z Vyškova Koňaboj. Zlatým hřebem letošních hodů
bylo vystoupení kapely Čechomor.
Bohužel se z hygienických důvodů,
ohledně šíření koronaviru, koncert této
prestižní kapely musel konat za přísných opatření, což bylo ku škodě jak
pořadatelům, tak návštěvníkům.

Nicméně věříme, že kdo chtěl, tak si
Čechomor vychutnal i za těchto „covidových“ nesnází. Skupina Čechomor
se předvedla v celé své kráse, hity
jako Proměny, Hruška nebo Místečko
vystřídaly i méně známé písně z nejnovějšího alba. Excelentní pěvecký
výkon Martiny Pártlové podtrhl profesionalitu muzikantů.
V hodový víkend přispěly ke sváteční
náladě i doprovodné akce jako veřejné
prohlídky židovského hřbitova, Hodovní prohlídky židovské synagogy nebo
výstava Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes v galerii Fortňa.
V neděli mohli také hodovníci využít
služeb autovláčku a obdivovat krásy
Kojetína.
Věříme, že i přes ztíženou situaci, si
domácí i přespolní hodové oslavy užili a doufáme, že v příštím roce se vše
vrátí do normálu a budeme si moci
vychutnat tuto tradiční akci v plné parádě, bez plotů, oddělených sektorů,
roušek a dezinfekce.

Krojovaný průvod městem

Ječmínkova jízda králů

Národopisné soubory na náměstí

Předání hodového práva

Sluníčko Kojetín

Ječmínek Chropyně

Vyplácení feroló na gatě

Hlahol Mysločovice
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Kojetínské hody 2020

Klas Kralice

Kopaničár Starý Hrozenkov

Hanácké sóbor Hruška

Hanácké sóbor Kroměříž

Hanácká beseda Kojetín

Dechová hudba Hanačka Břest

Autovláček

Atrakce pro děti

Hodový jarmark

Taneční klub KST Swing Kojetín

Koňaboj

Cimbálová muzika Dubina

Galerie Fortna

Návštěvníci na náměstí

Čechomor na stadioně Morava Kojetín
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Návštěvnost s omezením
Akce

Pořadatel

Počet/dny

Návštěvnost

Výstava - Krojované panenky

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

200

Mše svaté

Římskokatolický farní úřad Kojetín

3/3

500

Varhanní koncert

Římskokatolický farní úřad Kojetín

1/1

200

Dušan Meduna

1/1

100

Restaurace Na Hrázi U Tondy

2/2

1.000

MěKS Kojetín

1/2

300

Pivní pochod aneb Kojetínská pivní míle

Večer s hudbou
Živá hudba
Prohlídky židovského hřbitova
Historické motorové vozy
Expozice drobného zvířectva
Turnaj Střední Moravy ve volejbalu
Hodová zábava

1.000

Kroměřížská dráha, zs.

1/2

800

Chovatelé Kojetín

5/2

1.000

SK Kojetín

2/1

800

Dušan Meduna

1/1

800

SK Kojetín

2/2

500

MěKS Kojetín, Signál 64

1/1

500

Setkání harmonikářů

MěKS Kojetín

3/1

300

Cimbálová muzika Dubina

MěKS Kojetín

1/1

400

Církev československá husitská

3/1

150

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

MěKS Kojetín

5/1

1.000

Odpolední nedělní program - tance, koncerty

MěKS Kojetín

5/1

1.000

Koncert Čechomr na stadioně

MěKS Kojetín, Slavoj Kojetín

1/1

2.000

Doprovodné akce - kolotoče, atrakce, jarmark

Město Kojetín a MěKS Kojetín

50/3

nezjištěno

92/3

14.050

Den otevřených dveří ubytovny Kojetín
Galerie Fortna

Hodovní mše a prohlídka synagogy

CELKEM - KOJETÍNSKÉ HODY

Propagace
Forma propagace
Plakáty Kojetínské hody
Skládačky Kojetínské hody

Počet

Obsah propagace
500 ks

5.000 ks

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

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

Grafické zpracování a tisk
MěKS Kojetín

Aktualizace MěKS Kojetín

www.kojetin.cz

nezjištěno

Plakáty, pozvánky, upoutávky, programy, fotografie, zhodnocení akcí, články: červen - 2.330, červenec - 3.303, srpen - 6.477, září - 2.830 návštěv

Facebook

nezjištěno

Vytvoření jednotlivých událostí

Aktualizace MěKS Kojetín

Tři čísla = upoutávky v KZ 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

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

14.940 návštěv

Tvorba propagace

1.800 ks
posluchači, čtenáři
270 zobrazení

Internetové kulturní portály

nezjištěno

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

Aktualizace MěKS Kojetín

Informační stánek na hody

1.200 návštěv

Propagační suvenýry města Kojetín, Mikroregionu
Střední Haná a Olomouckého kraje...

MěKS Kojetín

Osobní pozvánky na všechny akce

MěKS Kojetín

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

MěKS Kojetín

E-mailing
Propagační předměty
Dobrá pověst
Osobní doporučení

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...
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Finance
CELKOVÉ NÁKLADY
501450 - Materiál
5132 - Reprezentace
518450 - Služby
521450 - Mzdové náklady

630.200,00 CELKOVÉ VÝNOSY

630.200,00

6.100,00 Tržby za pronájem, vstupné
32.200,00 Příspěvek Město Kojetín
556.600,00 Dotace Ol. kraj

11.200,00
170.000,00
300.000,00

35.300,00 Rozpočet MěKS - rozdíl

149.000,00

Závěr
Letošní nejvýznamější kulturní akce
našeho města - Kojetínské hody opět
dostály kvalit městských slavnostní.
Za to, že proběhly v takovém rozsahu,
patří velké poděkování všem organizátorům, pomocníkům i dobrovolníkům,
kteří se zapojili, ať již do příprav nebo
se přímo podíleli na hodovém průběhu
samotném.
Velkou pochvalu a obdiv si zaslouží
všichni účinkující, bez kterých by letní
městské oslavy neproběhly.
Poděkování také náleží Olomouckému
kraji a všem sponzorům za finanční
podporu.

Věříme, že i přes ztíženou situaci,
si domácí i přespolní hodové oslavy užili a doufáme, že v příštím roce
se vše vrátí do normálu a budeme

si moci vychutnat tuto tradiční akci
v plné parádě, bez plotů, oddělených sektorů, roušek a dezinfekce.
„ČI SÓ HODY? NAŠE!!!“

Hana Svačinová
ředitelka MěKS Kojetín
Kojetín, 23. září 2020
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Evropský týden mobility 2020
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 vi-

dět, 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 16. do 22. září 2020. Velmi
omezený program z důvodu protiepidemických opatření nabídl pouze
cyklovyjížďku, kterou pro veřejnost
zorganizovala naše knihovna.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím
opředená místa Kojetína
Za vodní pannou z Račové
Šestý cyklovýlet po krásách a zajímavostech místa, kde žijeme... Tentokrát
jsme vyjeli k obci Uhřičice, připomněli si smutné události 2. světové války,
jejíž obětí byl i uhřičický občan František Körner (otec známého spisovatele
a scénáristy Vladimíra Körnera).
V cestě jsme pokračovali do lesa Včelín, k největšímu dubu zvaný Král lesa.

Naše další zastávka byla u manželů
Acostových, kteří si vybrali toto nádherné místo za svůj domov. Čekalo
nás milé přivítání, pohoštění a mnoho
zajímavostí, osobních vzpomínek zážitků i zkušeností. Zažili jsme Včelín
jinak… Další zastávka byla na lukách
v Račové a to vše za doprovodu pověstí Bohumila Štégra. Po návratu
nás čekala společná večeře a nechyběla ani zábavná hra. To vše se
odehrálo pod širým nebem v souladu

s epidemiologickou situací. Děkujeme
manželům Acostovým za vřelé přijetí
a výklad, našim rodinným příslušníkům
– manželům a dětem, kteří nám věnují
svůj volný čas a bez kterých bychom
tyto akce nebyli schopni realizovat.
Děkujeme za zájem našim zvídavým
účastníkům, bez nichž by to už vůbec
nemělo smysl!
Děkujeme vám všem za krásné odpoledne a těšíme se na setkání v příštím
roce!
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3. Klubová činnost a hudební festivaly
V roce 2020 se klubová činnost ani žádný velký hudební festival neuskutečnil z důvodu protiepidemických opatření.

4. Kurzovní činnost
Cvičení na Bosu

CVIČENÍ PILÁTES

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 / 25x

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 / 14x

Leden - březen, červen - říjen 2020

Leden - březen 2020

TANEČNÍ KURZ

Kurz tanečních nejen pro studenty
místního gymnázia - vyučuje mistr
Igor Henzély z Kroměříže v sále
Sokolovny Kojetín.
V roce 2020 se taneční kurz neuskutečnil z důvodu protiepidemických
opatření.

5. Půjčovna
půjčovna kostýmů

půjčovna krojů

půjčovna inventáře

MěKS Kojetín disponuje nepřeberným
množstvím divadelních a karnevalových kostýmů Protože je o půjčování
kostýmů z řad veřejnosti velký zájem,
tuto službu jsme zpoplatnili. Během
roku bylo zapůjčeno cca čtyřicet kostýmů.

MěKS Kojetín zapůjčuje pro příznivce
folklóru také ženské a mužské kroje nebo krojové součásti dle ceníku
MěKS. V roce 2020 pracovnice Jana
Nováková ušila a vyšila několik košil
a vest, také chlapecké gatě.

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.

Přestože jsme přišli o možnost pořádání společenských akcí, které
jsou pro náš obor prioritní náplní práce, využili jsme nepříhodnou situaci
k tomu, abychom přestěhovali zbylé věci z Husovy ulice a Kovalovic na
sokolovnu. Jednalo se v první řadě
o kostýmy, kterých naše kostymérna
čítá na několik stovek, které využívá široká veřejnost z Kojetína i okolí,
soubory při MěKS Kojetín i různé další
instituce. Oděvy jsme převezli ošetřili
a uložili v nových prostorách sokolovny
v prvním patře.

V těchto prostorech vznikla také krejčovská dílna s šicím strojem.
V oddělené místnosti od kostýmů jsou
také uloženy kojetínské kroje a krojové
součásti.
V omezeném koronovirovém provozu
kojetínská kultura nezahálela ani v rozšiřování kostýmového a krojového fondu. Zručností a šikovností nadaná pracovnice Jana Nováková ušila a vytvořila
řadu tradičních masopustních kostýmů,
které lze pokládat za scénografické
skvosty, navíc opravila, přešila a vyšila
několik kusů krojových součástí.
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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 2020
(monitoruje se čárkovým způsobem)

Činnost VIC

2017

Telefonické dotazy

956

Osobní návštěva a dotazy

5664

Činnost VIC
Telefonické dotazy
Osobní návštěva a dotazy

2019

Činnost VIC

511
6378

2020

Telefonické dotazy

514

Osobní návštěva a dotazy

2599

150

Plesová sezona

192

Plesová sezona

78

- pronájem nebytových prostor

115

Pronájem nebytových prostor

219

Pronájem nebytových prostor

39

- turistická razítka

445

Turistická razítka

361

Turistická razítka

198

42

Sport v Kojetíně

74

Sport v Kojetíně

26

- plesová sezona

- sport v Kojetíně
- firmy

125

- památky ve městě

158

- příspěvky do KZ

29

- divadelní představení

375

- autobusy a vlaky

244

- kalendář mikroregionu

64

- Screamers

25

- turistická vizitka

384

- prohlídka města s průvodcem

49

- kniha o Kojetíně

96

- ubytování v Kojetíně

87

- otevírací doba koupaliště

23

- kurzy MěKS

30

- jízdní řády

47

- stravování v Kojetíně

107

- zajímavosti mikroregionu

204

- Kojetínské hody

67

- prodej vstupenek

589

- odevzdání plakátů

94

- prodej KZ

690

- různé

1425

Návštěvníci výstavy

3781

Firmy

147

Firmy

Památky ve městě

286

Památky ve městě

34

Příspěvky do KZ

27

Příspěvky do KZ

33

5

Divadelní představení

275

Divadelní představení

Autobusy a vlaky

243

Autobusy a vlaky

132

Kalendář mikroregionu

188

Kalendář mikroregionu

266

Screamers

16

0

Turistická vizitka

447

Turistická vizitka

391

Prohlídka města

0

Prohlídka města

348

Kniha o Kojetíně

38

Kniha o Kojetíně

69

Ubytování v Kojetíně

28

Ubytování v Kojetíně

90

Otevírací doba koupaliště

25

Otevírací doba koupaliště

70

Kurzy MěKS

Kurzy MěKS

28

Jízdní řády

Jízdní řády
Stravování v Kojetíně

284
93

Stravování v Kojetíně

291

Kojetínské hody

Kojetínské hody

170

Prodej vstupenek

Prodej vstupenek

448

Odevzdání plakátů

Prodej KZ

88
496

53

Zajímavosti mikroregionu

Zajímavosti mikroregionu

Odevzdání plakátů

1
53
238
27
398
23

Prodej KZ

290

Různé

157
102

Různé

1494

Zahraniční turisté

Návštěvníci výstavy

3523

Návštěvníci galerie

2630

393

Návštěvníci muzea

333

Hrůzostrašné sklepení

Prodej suvenýrů

970

Prodej suvenýrů

2108

Hrůzostrašné sklepení

Návštěva muzea

841

Návštěva muzea

1013

Prodej suvenýrů

2047

Kopírování

3835

Kopírování

3591

Kopírování

2207

Internet

248

Celkem návštěvníků

14667

Internet
Celkem návštěvníků

253
18014

Internet
Celkem návštěvníků

740

45
12601

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ výstav a expozic v roce 2020
18. ledna 2020 - 13. března 2020
Výstava 100 let skautingu v Kojetíně
16. března - 25. května 2020
Zavřeno z důvodu protiepidemických opatření
27. května - 31. srpna 2020
Výstava Krojované panenky
4. září - 9. října 2020
Výstava Signál 64 - Společně
10. října - 30. listopadu 2020
Zavřeno z důvodu protiepidemických opatření
16. října 2020
Výstava Ing. arch. Boleslav Leinert - Retorspektiva
3. prosince - 10. prosince 2020
Výstava Betlémů
11. prosince - 31. prosince 2020
Zavřeno z důvodu protiepidemických opatření
1. ledna - 31. prosince 2020
Židovský koutek v synagoze
1. ledna - 31. prosince 2020
Stálá expozice Ztracená tvář Hané
1. ledna - 31. prosince 2020
Stálá expozice Hrůzostrašné sklepení
Celkem návštěvníků výstav a expozic

188
0
2.138
148
0
autor s rodinou
156
0
340
333
740
4.043
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POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ A TAZATELŮ NA VIC KOJETÍN V ROCE 2020

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

(v jednotlivých měsících)

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

HODY

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ galerie a muzea VIC KOJETÍN V ROCE 2020

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

(v jednotlivých měsících)

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

HODY

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

strana 31

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2020

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

2016

2017

2018

2019

2020

6242

6107

6050

6028

5997

Registrovaní uživatelé

858

873

867

849

776

- z toho do 15 let

369

356

365

371

315

Počet návštěvníků

23680

19160

17944

22878

18893

- z toho návštevníků knihovny

11903

11371

11059

10650

7412

- z toho návštěvníků internetu

607

533

516

252

56

- z toho návštěvníků kulturních akcí

2437

2607

2602

2407

708

- z toho on-line návštěvy

4859

4649

3767

9569

10717

144

139

152

142

45

Výpůjčky

39625

35853

34464

31205

28254

- z toho knihy

34940

31761

30195

27622

25189

Akce v knihovně (kulturní, vzdělávací)

- z toho periodika
Stav knihovního fondu
Přírůstek knihovního fondu
Úbytek knihovního fondu
Prioritou knihovny je činnost zaměřená
na podporu čtení a čtenářství, rozvoj
komunity a místního partnerství.
Velký důraz klademe na práci s dět-

4685

4092

4268

3547

2962

28744

27012

25577

22457

22523

680

637

637

765

758

4640

2369

2072

3885

542

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

Novinky a nejzajímavější akce

Knihovna a covid
Rok 2020 byl rokem světové pandemie
covid-19. Knihovnám přinesl mnoho
opatření, zákazů a uzavírání. Knihovny vždy byly a budou místem poznání
a setkávání. Kvůli pandemii došlo k jejich uzavření a omezení jejich služeb.
Nařízená karanténa znamenala prázdnou knihovnu bez čtenářů. Pro nás
knihovníky věc naprosto nepředstavitelná. Samotné uzavření jsme využili
k mnoha činnostem: prováděli jsme
revize a aktualizace fondu v místních
knihovnách v Křenovicích a Stříbrnicích, aktualizaci fondu v Městské
knihovně v Kojetíně, knihovní fond se
přeznačoval, opravoval a obaloval,
uklízelo se a dezinfikovalo v půjčovnách i ve skladu. Vyřazovaly se zastaralé či poškozené knihy. Distribuce
knižních novinek se nezastavila (i když
během roku vykazovala znatelné výkyvy, největší dodávky novinek byly
v posledním čtvrtletí roku), a tak probíhal výběr a objednávky nových knih
do fondu kojetínské knihovny i knihoven místních (v počtu devět) a následné odborné knihovnické zpracování.

Probíhala pravidelná cirkulace fondu
– čtyřikrát ročně, konzultační a metodická činnost pro MK střediska. V době
uzavření knihovny bylo možné využít
k četbě nabídku on-line portálu: https://
protiviru.knihovny.cz/ a ctenidetem.
knihovny.cz.
Půjčovní činnost se odvíjela dle možností protiepidemického systému PES:
5. stupeň: Knihovna uzavřena
4. stupeň: Režim „výdejní okno“ (výdej
předem objednaných knih, možnost
vracení)
3. stupeň: Běžný provoz s důrazem
na dodržování hygienických opatření
(3 R).
Provoz v MěK Kojetín v roce 2020
(dle nařízení vlády a systému PES):
2. 1. – 13. 3. 2020 Běžný provoz
13. 3. – 26. 4. 2020 Uzavření
27. 4. – 21. 10. 2020 Běžný provoz
22. 10. – 22. 11. 2020 Uzavření
23. 11. 2020 – 2. 12. 2020 Výdejní okno
3. 12. – 17. 12. 2020 Běžný provoz
18. 12. – 22. 12. 2020 Výdejní okno
28. 12. 2020 – Uzavření

Knihovna je zapojena do několika celorepublikových projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP).
Dopady:
Největší měrou se dopad pandemie
projevil rušením všech akcí, ať už
vlastních pro naše uživatele, nebo těch
spolupracujících organizací jako jsou
mateřské, základní školy a gymnázium, či CSS Kojetín a Charita Kojetín
– Dům sv. Josefa. Dále rušení projektů
jako je např. Noc s Andersenem. Kvůli
neujasněné situaci ohledně škol a výuky vázne spolupráce se školami – školy se v této době musejí zabývat důležitějšími a naléhavějšími činnostmi…
Jako velký problém vnímáme rušení
informačního vzdělávání – „lekce informační výchovy“ – pro děti a studenty.
Klasické půjčování knih bylo také omezené. Při krátkodobém otevření nebyl
k dispozici nebo pouze omezeně internet (hygienické doporučení).
Všechna zmiňovaná opatření vedly
k úbytku uživatelů, akcí, jejich účastníků, ale i čtenářů a poklesu výpůjček.
Přesto schodek není výrazný a ve skutečnosti znamená pouze úbytek nově
získaných čtenářů z akcí jako např. exkurze žáků a studentů v Týdnu knihoven, Den pro prvňáčka apod. Je velmi
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pozitivní fakt, že zájem o naše služby
nezeslábl. A že kniha je stále žádaná.
Nadále roste počet on-line návštěv.
Nejzajímavější akce roku 2020:
Kocour Josef – sdílené čtení se stejnojmennou knihou L. Rožnovské pro žáky
1. tříd. První velká pohádková olympiáda – vědomostní soutěž s tématikou
vánočních pohádek. Kdo z vás si vzpomene na….? pro ŠD, Kroužek malých
čtenářů z Polkovic a všechny dětské
čtenáře. Josífku, k noze! – literární
beseda s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené dětské autorky pro žáky
2. tříd ZŠ. Kantořina – těžká dřina – literární hodinka nejen pro učitele, školní perličky, postřehy a příběhy učitelů
i žáků. Máma pro Papíka – sdílené
čtení pro děti z MŠ. Dobré rady Josefa
Lady – sdílené čtení z knihy J. Lady:
Kocour Mikeš. Seznámení s autorem,
jeho tvorbou – literární i výtvarnou,

Výpůjční činnost
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
28254
Počet registrovaných čtenářů
776
- z toho do 15 let
315

pro „Klub malých čtenářů z Polkovic“.
Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína – verze pro
dospělé, či děti v doprovodu dospělé
osoby (pro děti známá akce, každoročně pořádaná). Cyklistický výlet po
stopách Bohumíra Štégera. Prázdniny
v knihovně – Zkus si práci knihovníka!,
Pohádkové dopoledne . Už jsem čtenář: Knížka pro prvňáčka – celostátní
akce v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“. Čtení a předání knih autorů
Lenky Rožnovské, spisovatelky a Andrey Popprové, ilustrátorky – Katka
a klokan ze šuplíku. Knihy byly získány v rámci projektu „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“. Božena Němcová – (ne)šťastná to žena – literární
hodinka pro seniory věnovaná významné osobnosti české literatury,
velké vlastence, národní buditelce Boženě Němcové, jejíž 200. výročí narození jsme si v roce 2020 připomínali.

Zajímavosti ze života velké spisovatelky doplněné ukázkami z její bohaté
literární tvorby. Určeno pro klienty CSS
Kojetín, Domu sv. Josefa Kojetín. Kam
dojedeš, aneb, Tajemstvím opředená místa Kojetína 6 Za vodní pannou
z Račové – 6. cyklovýlet po krásách
a zajímavostech místa, kde žijeme.
Týden knihoven 5. – 11. 10. 2020 –
24. 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. Život dětem – Podzimní
srdíčkové dny. Spolupráce s Gymnáziem Kojetín. Zastoupili jsme studenty
v ulicích a nabídli sbírkové předměty
k prodeji návštěvníkům v knihovně.
Velká čtenářská soutěž! s knižní postavou Harryho Pottera pro dětské čtenáře.

Počet návštěvníků
7412
Pokračujeme s donáškou knih do
domu pro seniory a zdravotně handicapované občany. Pro naše čtenáře jsme kladně vyřídily 59 požadavků meziknihovní výpůjční služby
(na přání čtenáře/uživatele zajistíme
půjčení knihy u jiné knihovny. Výborně funguje i rezervační služba,
v roce 2020 jsme kladně vyřídili 977
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).

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 2020 bylo zakoupeno, získáno
darem, z grantového programu a knihovnicky zpracováno, zkatalogizováno
(dle pravidel RDA) 1580 svazků knih.
Pro Městskou knihovnu MěKS Kojetín
758 svazků, pro středisko 822 svazků
(financováno z krajské dotace a z roz-

počtů obcí). K této činnosti byla vedena příslušná dokumentace. Knihovna
svými daty přispívá do Souborného
katalogu SKAT. Knihovnické zpracování obsahuje: technickou kontrolu knih,
elektronickou katalogizaci s tiskem čárových kódů, přidělení přírůstkových
čísel, označení vlastnictví, tisknutí dodejek, vnější označení a obalení.
Knihovna stejně jako nakupuje, tak
i 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 542 svazků a pro
středisko 1059 svazků.
Průběžně je prováděna údržba a opravy knihovního fondu.
Knihovní fond – přírůstky, úbytky
v roce 2018
Přírůstky MěK Kojetín
758
Přírůstky středisko
822
Úbytky Městské knihovny
542
Úbytky středisko
1059
Výkon RF zahrnoval v roce 2020 tyto
činnosti:
Poradenská a konzultační činnost:
realizováno jedno setkání dobrovolných, neprofesionálních knihovníků,
devět metodických návštěv, třikrát ročně konzultační dny (27 konzultací).
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Tvorba a cirkulace výměnných souborů:
nakoupeno a zpracováno celkem 540
svazků a vytvořeno 36 výměnných souborů z nové nakoupených a zpracovaných knih ve čtyřech cyklech (jaro, léto,
podzim, zima).
Cirkulace výměnných souborů:
V roce 2020 bylo vyměněno mezi
knihovnami 1700 svazků v 92 výměnných souborech.
Dále bylo zpracováno celkem 213 svazků v sedmi souborech do stálého fondu
pro MK v Troubkách a Lobodicích.

Revize a aktualizace fondu:
Ve sledovaném roce proběhla v Místní
knihovně Křenovice a Stříbrnice. Revidováno bylo celkem 4227 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 2020
KVČ je připravována ve spolupráci se
všemi kojetínskými školami – mateřskými, základními, s gymnáziem (lekce informační výchovy, knihovnická minima,
exkurze, besedy se spisovateli a bese-

dy 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 45 akcí, které navštívilo 708 účastníků. Akce probíhaly
v omezeném režimu v souladu s epidemiologickými pravidly.

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 2020 se uskutečnilo pouze
devět lekcí pro žáky 3. - 5. tříd základních škol.
● Exkurze do dospělého oddělení
- završení cyklu „Lekce informační výchovy“ pro žáky 9. tříd a gymnázia se
neuskutečnily.
● Knihovnická minima - první lekce
pro předškolní oddělení MŠ Kojetín se
neuskutečnily.
● Kroužek malých čtenářů z Polkovic
– pravidelné návštěvy knihovny s programem – pro ZŠ v Polkovicích (celkem 2x).
● Den pro prvňáčka - den otevřených dveří v knihovně pro prvňáčky.
Návštěva knihovny s programem pro
začínající čtenáře se neuskutečnila.
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 be-

sedy 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.

Prázdniny v knihovně:
● Zkus si práci knihovníka! (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).
● Velká čtenářská soutěž! S knižní
postavou Harryho Pottera pro dětské
čtenáře.

Besedy s pozvaným hostem:
se neuskutečnily.
Besedy vlastní:
● Kocour Josef Sdílené čtení se stejnojmennou knihou L. Rožnovské pro
žáky 1. tříd.ZŠ (3x).
● Josífku, k noze! Literární beseda
s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené
dětské autorky pro žáky 2. tříd ZŠ (2x).
● Máma pro Papíka Sdílené čtení pro
děti z MŠ (3x).
● Dobré rady Josefa Lady Sdílené
čtení z knihy J. Lady: Kocour Mikeš.
Seznámení s autorem, jeho tvorbou –
literární i výtvarnou, pro „Klub malých
čtenářů z Polkovic“ (1x).
Soutěže, výtvarné dílničky a volnočasové aktivity:
● Valentýnské přáníčko Tvořivá dílnička pro školní družiny (2x).
● Sněhuláček Tvořivá dílnička pro
školní družiny (1x)
● První velká pohádková olympiáda
Vědomostní soutěž s tématikou vánočních pohádek. Kdo z vás si vzpomene
na….? pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny dětské čtenáře (5x).

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:
se neuskutečnily.
Besedy vlastní:
● Božena Němcová – (ne)šťastná
to žena Literární hodinka pro seniory
věnovaná významné osobnosti české literatury, velké vlastence, národní
buditelce Boženě Němcové, jejíž 200.
výročí narození jsme si v roce 2020
připomínali. Zajímavosti ze života velké spisovatelky doplněné ukázkami
z její bohaté literární tvorby. Pro klienty
CSS Kojetín, Domu sv. Josefa Kojetín
(2x).
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● Kantořina – těžká dřina Literární hodinka. Školní perličky, postřehy
a příběhy učitelů i žáků pro veřejnost
(1x).
Výstavky: se neuskutečnily.
Ostatní akce:
● Velký knižní bazar - výprodej starších a opotřebovaných knihovna pro
širokou veřejnost (1x).
Akce celostátního významu (děti,
mládež i dospělí):
● Březen – měsíc čtenářů 11. ročník
celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti. Vyhlašuje SKIP.
● Týden čtení – Knížka pro prvňáčka

Celostátní akce v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“. Čtení a předání knih
autorů Lenky Rožnovské, spisovatelky
a Andrey Popprové, ilustrátorky – Katka a klokan ze šuplíku. Knihy byly získány v rámci projektu „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“ (2x).
● Kam dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína 6 Za vodní pannou z Račové 6. cyklovýlet po
krásách a zajímavostech místa, kde
žijeme určený pro starší děti i dospělé
(1x).
● Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím
opředená místa Kojetína Verze pro
dospělé, či děti v doprovodu dospělé

osoby (pro děti známá akce, každoročně pořádaná). Cyklistický výlet po stopách Bohumíra Štégera (1x).
● Týden knihoven 5. – 11. 10. 2020
24. 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.
● Život dětem Podzimní srdíčkové
dny Spolupráce s Gymnáziem Kojetín.
Zastoupili jsme studenty v ulicích a nabídli sbírkové předměty k prodeji návštěvníkům v knihovně.

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 byly plněny tyto a další úkoly, které vyplývají 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 2020
Obec

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Naučná

Beletrie MN (naučná

Kovalovice

515

1055

1031

3

656

1

5

0

665

Křenovice

519

1026

1123

3

869

0

32

27

931

Lobodice

2456

2064

2354

54

1337

27

113

382

1913

Měrovice

3390

3244

2862

18

1143

2

9

412

1584

Oplocany

321

248

214

0

152

4

28

36

220

Polkovice

2992

2485

2332

42

690

11

95

735

1573

Stříbrnice

1635

1895

1455

73

695

27

100

347

1242

Troubky

7099

6760

5047

203

3599

12

183

114

4111

Uhřičice

1738

2612

696

19

474

4

27

11

535

Knihovny celkem

20665

21389

17114

415

9615

88

592

2064

12774

KOJETÍN

35853

34464

31205

2172

18972

810

3235

3065

28254

STŘEDISKO

56518

55853

48319

2587

28587

898

3827

5129

41028

pro mládež)

Mládež

Periodika

Celkem

Tabulka čtenářů a návštěvníků v roce 2020
2018
Obec

Počet
čtenářů

Do 15 let

2019
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

2020
Návštěvníci

Počet
čtenářů

Do 15 let

Návštěvníci

Kovalovice

14

0

135

17

2

131

16

1

110

Křenovice

42

18

327

46

12

439

47

12

308

Lobodice

37

6

454

35

3

490

36

3

378

Měrovice

31

4

448

31

8

491

25

0

245

Oplocany

8

2

88

8

1

104

18

3

150

Polkovice

36

11

374

31

6

347

23

2

240

Stříbrnice

21

3

271

19

2

268

22

5

245

Troubky

243

67

1294

230

55

1224

200

39

910

Uhřičice

31

5

350

19

2

112

35

5

119

Kn. celkem

463

116

3741

436

91

3606

422

70

2705

KOJETÍN

867

365

11059

849

371

10650

776

315

7412

1330

481

14800

1285

462

14256

1198

385

10117

STŘEDISKO
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IV. MĚSTSKÉ Muzeum Kojetínska
HLAVNÍ ČINNOST
V roce 2020 byla hlavní činnost muzejníka zaměřena především na akviziční činnost. V přípravně v budově
polikliniky, kde se nachází depozitář
muzea, se nacházela řada předmětů
ke zpracování, především fotografie
z historie Kojetína, videokazety, vzorníky krojových výšivek z pozůstalosti
po J. J. Vražinovi.
Dalším významným obohacením pro
naše muzeum jsou také exponáty
darované panem Emilem Dostalíkem
z Kojetína, jedná se především o historické kafemlýnky a žehličky. Všechny
tyto předměty jsou zařazeny v přírůstkové knize a budou dále zavedeny do
programu Demus.
Po vyčištění všech zaevidovaných
exponátů a zapsání některých nových přírůstků, které byly uloženy
v přípravně depozitáře na poliklinice,
jsme přistoupili k dalším potřebným
krokům. Naše snaha byla zaměřena především na nejstarší doklady
o osídlení Kojetína a jeho blízkého
okolí, tudíž na archeologické nálezy.
Tyto zapsané exponáty byly volně loženy v policích nebo v nevhodných
krabicích, kde byly především zlomky
pravěkých nádob nevhodně nahromaděny na sobě, čímž při sebemenším
pohybu trpěly. Po očištění a inventarizaci byly archeologické nálezy naskládány do vhodných boxů, proloženy
hedvábným papírem a uloženy zpět

do polic. Zároveň s touto konzervační
činností jsme využili situace a připravili
k zapsání archeologické nálezy kojetínského patriota Jana Jakuba Vražiny. Ty byly doposud uloženy v igelitových pytlích a nezpracovány. Artefakty
pochází především z lokality Hrádek,
kde je doloženo středověké osídlení,
a kde se ve dvacátých letech 15. století usídlil loupeživý rytíř Havel Drastil.
Další nálezy pochází z nalezišť okolo
Kojetína nebo Křenovic. V současné
době jsme tyto artefakty vyčistili a připravili k zápisu do muzejních sbírek
Další činností muzejního pracovníka
byla péče o stávající muzejní fond,
drobné opravy exponátů při přípravě
výstav a jejich udržování.
Nedílnou součástí muzejního pracovníka je také pořádání osvětových
akcí pro širokou veřejnost a instalace
výstav, ať už z vlastních fondů, nebo
ve spolupráci s jinými organizacemi, či
osobami.
Také v roce 2020 jsem spolupracoval
s řadou badatelů a pracovníků muzejních institucí. Muzejník uspořádal
několik desítek přednášek pro školy a širokou veřejnost v rámci výstav
a stálé expozice.
Mezi vedlejší činnosti muzejního pracovníka patří také vedení souboru Mimoni, spolupráce s dětským folklórním
souborem Sluníčko a pomoc při akcích
pořádaných MěKS Kojetín, které byly
bohužel v roce 2020 kvůli nepříznivé epidemiologické situaci omezeny,

nebo zrušeny.
V roce 2020 jsme také uspořádali několik populárně naučných akcí, které
měly seznámit širokou veřejnost s naší
historií a životem našich předků. Byly
to podzimní akce Brána do staréch
časů na Hané a Vánoce na Hané,
které populární formou seznámily návštěvníky s životem našich předků
a jejich každodenními činnostmi.
Součástí náplně muzejního pracovníka je i komunikace jak s odbornou,
tak laickou veřejností a příprava exponátů k výstavní a zápůjční činnosti. V roce 2020 jsme spolupracovali
s Národním archivem v Praze, který si
z našich sbírek vyžádal translokační
plán města Kojetína z roku 1726, př.
č.: 847/67/1. Tento plán byl použit na
výstavě Translokační plány židovských
obydlí v 18. století, konanou pod záštitou Jana Hamáčka, ministra vnitra
České republiky, Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael
v České republice a České komise pro
UNESCO. Navíc byl použit i na internetovém portále Translokační plány
židovských obydlí v zemích Koruny
české v letech 1727 – 1728, http://
www.vugtk.cz/plany/cs/mapa/147
a v publikaci Krajina a urbanismus na
rukopisných plánech z 18. století –
Translokační plány židovských obydlí
v zemích Koruny české v letech 1727
–1728, autorů Filipa Pauluse, Šárky
Steinové a kolektivu.

AKVIZIČNÍ ČINNOST
Jednou z hlavních funkcí muzea je i sbírkotvorná činnost.
V roce 2020 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 významným počinem byla koupě obrazu Marie Gardavské od
paní Věry Krestýnové – Hanačka u kolovratu. Tyto předměty byly zapsány do přírůstkové knihy, zařazeny a následně
budou zapsány v muzejním programu Demus. V roce 2020
bylo zařazeno do sbírek Kojetínského muzea 226 přírůstkových čísel s 3356 podčísly.
Do Kojetína se vrátil obraz malířky Hané Marie Gardavské
V roce 2020 se nám naskytl ke koupi obraz kojetínské rodačky Marie Gardavské, který nám nabídla Věra Krestýnová a její snacha Marcela Lakomá z Nelešovic. Rada Města
Kojetína na doporučení MěKS tento počin schválila a díky
tomu se mohou sbírky kojetínského muzea pyšnit dalším
obrazem malířky Hané. Podle stylu a techniky se jedná o
dílo z počátku 20. století, nejplodnějšího období Marie Gardavské. Na obrazu s figurální tematikou o velikosti 82 x
102 cm je znázorněna žena v pracovním hanáckém kroji
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kojetínského typu při předení. Jedná se
o kresbu technikou akvarelu na kartonovém papíru. V levém rohu obrazu se
nachází autorčina signatura. Navzdory
tomu, že obraz vznikl už na počátku
20. století v ateliéru Marie Gardavské
v Kojetíně, je stav obrazu vynikající.
Dílo pochází z Tovačova z rodu Venclíků, kde stále část potomků bydlí. Jedná se o rod, který byl v Tovačově uznávaný. Předci byli v Tovačově velmi aktivní, zasloužili se o rozvoj Sokola, byl

mezi nimi i dlouholetý starosta Sokola
Ferdinand Venclík, kojetínský kantor,
jehož portrét má kojetínské muzeum
také ve svých sbírkách.
Pro sbírky muzea i pro Město Kojetín
je tento obraz přínosem nejen uměleckým, ale i projevem patriotismu
a vzdáním holdu uznávané akademické malířce Hané, Marii Gardavské,
která celý svůj život Kojetín milovala
a mistrně zachytila jeho obyvatele
a krásu mizejícího hanáckého kroje.

Napříč tomuto faktu je paradoxní,
že se ve sbírkách a majetku města zachovalo pouze několik málo
uměleckých děl této malířky. I proto
jsme rádi, že se na nás obracejí majitelé obrazů, jako je Marcela Lakomá
a Věra Krestýnová, kteří mají snahu
tato díla navracet do místa jejich vzniku. Obraz bude k vidění ve stálé expozici Ztracená tvář Hané, kde se nachází koutek věnovaný malířce Marii
Gardavské.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
18. ledna 2020 – 13. března 2020
Výstava Sto let skautingu v Kojetíně
V sobotu 18. ledna 2020 byla zahájena v prostorách Vzdělávacího a informačního centra výstava k 100. výročí od založení skautského oddílu v Kojetíně. Po
krátkém úvodním slovu a skautské hymně se návštěvníci výstavy mohli dočíst
o historii oddílu, ale i o současném skautingu. Dále měli možnost nahlédnout do
historických kronik kojetínských skautů. Všem zúčastněným děkujeme za milé
setkání. Výstava obsahovala informace o vzniku a vývoji kojetínského oddílu,
o počátcích světového a českého skautingu. K vidění byly skautské pohlednice,
známky, časopisy, kroje, výrobky členů oddílu a fotografie z táborů a výprav.
Návštěvník mohl také nahlédnout do skautské klubovny a podsadového stanu.
Výstava byla otevřena do 13. března 2020.
27. května 2020 – 31. srpna 2020
Výstava Krojované panenky
Ve středu 27. května 2020 jsme opět otevřeli galerii Vzdělávacího a informačního centra výstavou panenek převážně z dílny Františky Hany Garlíkové, která
se odíváním panenek do krojů zaobírala přes sedmdesát let. Začínala jako řadová pracovnice v Baťových závodech před druhou světovou válkou a v roce
1938 vycestovala její první panenka v boršickém kroji na hračkářský veletrh
v Norimberku, kde ji vzali její kolegové a vrátili se s překvapivou objednávkou
na šest set panenek. Za protektorátu, když nebyl dostatek textilií, den ze dne
přeorientovala svůj podnikatelský záměr na výrobu dřevěných hraček, což se
ukázalo jako výborný marketingový tah. Po roce 1948 byl samozřejmě její majetek znárodněn a Hana Garlíková pracovala ve Svazu výrobních družstev,
tam se zabývala obchodní politikou textilní výroby. Po revoluci v roce 1989 se
v ní znovu rozdmýchal plamínek obchodního ducha a nakoupila vagon s více
než dvěma tisíci nahými panenkami. Ty pak skončily především ve sběratelských řadách. V galerii VIC mohli návštěvníci vidět část těchto panenek, které
získala sběratelka a milovnice kroje Iva Velísková. Ta nejen o panenky pečuje
s láskou takřka mateřskou, ale sama také panenky zhotovuje. Expozice krojovaných panenek stála určitě za návštěvu - byly zde k vidění zmenšené originální
kroje například z Plzeňska, Krkonoš, Šumavy, ale samozřejmě nechyběly kroje
z Moravy a Slezska, mezi nimiž dominovaly panenky v krojích hanáckých. Svou
troškou do mlýna přispěli také MěKS Kojetín, manželé Porčovi, kteří zapůjčili krojované hanácké panenky vyrobené paní Fiuryovou, a Maruška Vojtková
z Hrušky. Pro děti byl připraven i hrací koutek, kde si mohly například obléct
papírové Hanáky do kroje, nebo vymalovat krojové motivy. Tato nádherná výstava, která byla vhodná jak pro školy, tak pro celé rodiny, byla k vidění v galerii Vzdělávacího a informačního centra do 31. srpna 2020 a byla otevřena
i v sobotu a neděli.
16. srpna 2020
Galerie Fortna: Výstava výstava Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi
a dnes
„Hanáci z pohledu Marie Gardavské kdysi a dnes“ je unikátní soubor fotografií a pohlednic, které vznikly za spolupráce Městského kulturního střediska
v Kojetíně, Hanácké besedy a nadšené amatérské fotografky Moniky Novákové.
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Myšlenka spodobnit dnešní Hanáky tak, jak je akademická malířka Marie Gardavská zachytila svým mistrným štětcem zhruba před sto lety, se zrodila v hlavě
ředitelky Městského kulturního střediska Kojetín Hany Svačinové.
Fotografie nejsou přesnou kopií pohlednic, ač jsme se snažili, aby byla podobnost co nejvěrnější (výběr krojů, nezbytné rekvizity jako jsou židle, kolovraty a dobová keramika, spolupráce s Muzeem lidové architektury v Rymicích u Holešova,
kteří nám a umožnili focení ve dvou doškových chalupách). Šlo nám především
o to ukázat, že i dnes krása našeho hanáckého kroje může oslovit širokou veřejnost, stejně tak jako obrazy akademické malířky Marie Gardavské, která by určitě
měla z tohoto počinu velkou radost.
4. září 2020 – 30. září 2020
Výstava Společně tvůrčí skupiny Signál 64
V pátek 4. září 2020 se v galerii VIC ozývaly líbezné tóny klavíru, který rozezněla Miluše Venclíková. Po sedmnácté hodině odpolední zaplnili výstavní prostory milovníci umění, aby navštívili vernisáž výstavy obrazů, fotografií, keramiky
a šperků umělecké tvůrčí skupiny Signál 64 s názvem Společně. V naší galerii Vzdělávacího a informačního centra se tímto představila bohatá prezentace
uměleckých výtvorů. Na své si přišli jak milovníci fotografie, tak i obdivovatelé
malby různých stylů a žánrů, které tvořily společný vyvážený celek s keramikou,
plastikami a šperkařským uměním. Zajímavým zpestřením byly také architektonické projekty Petra Leinerta. Skupina Signál 64 má za sebou dlouholetou činnost a je za ní mnoho tvůrčí práce pro Kojetín a nejen pro něj. I proto jsme rádi,
že se k stěžejním a dlouholetým členům této skupiny stále přidávají noví mladí
umělci, jejichž díla jsme mohli vidět právě v této expozici. Za MěKS Kojetín všem
členům skupiny Signál 64 společně přejeme, aby i v budoucnu společně tvořili,
a nadále jsme se všichni společně scházeli při takových příležitostech, jako byla
vernisáž výstavy s názvem Společně.
16. října 2020
Výstava Ing. arch. Boleslav Leinert - Retrospektiva
Na výstavu Společně měla navazovat od poloviny října expozice s názvem Retrospektiva, věnována dlouholetému členovi Signálu – Boleslavu Leinertovi, který
oslavil v roce 2020 významné životní jubileum. Bohužel z důvodu vývoje státních
opatření tato výstava, která byla avizovaná na polovinu měsíce října, zůstala pro
veřejnost uzavřena. V prostorách galerie, kde byla výstava již nainstalována, se
v pátek 16. října 2020 sešli pouze rodinní příslušníci s jubilantem Boleslavem Leinertem, který aspoň takto symbolicky dostal narozeninový dárek. Neradi bychom
návštěvníky ochudili o tento počin kojetínského rodáka, a tak jsme tuto výstavu
přesunuli na konec května roku 2021, kdy bude situace snad už příznivější.
3. prosince 2019 – 20. prosince 2019
Výstava Betlémů
Od čtvrtka 3. prosince 2020 se návštěvníkům otevřela výstava Betlémy na památku její zakladatelky Marie Kalovské. Příchozí mohli obdivovat pestrou nabídku betlémů vytvořených různými technikami a z všemožných materiálů. Mezi nejzajímavější ztvárnění jesliček patřil například národopisný betlém Marie Fišerové
Kvěchové, železničářský betlém nebo jesličky vyřezávané Josefem Sigmundem
z Kostelan. Expozice byla také doplněna bohatou vánoční výzdobou, historickými pohlednicemi s přiléhající tematikou a přes sto let starými hracími obrazy.
O úspěchu výstavy betlémů svědčily nadšené i povzbuzující komentáře v knize
návštěv.

STÁLÉ VÝSTAVY (OTEVŘENY CELOROČNĚ):
* ZTRACENÁ TVÁŘ HANÉ (VIC Kojetín)
Národopisná výstava ze sbírek kojetínského muzea jsou na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků.
* HRŮZOSTRAŠNÉ SKLEPENÍ (VIC Kojetín)
Poutavá atrakce nejen pro Kojetínské, ale i pro turisty.
* Židovský koutek (Kojetínská synagoga)
Stručné dějiny 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.
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SPOLUPRÁCE S MUZEJNÍMI INSTITUCEMI
Unikátní mapa Kojetína na výstavě
v Praze
V úterý 1. září 2020 v odpoledních hodinách k nám na Sokolovnu zavítali
odborní pracovníci Národního archivu
v Praze. Do Kojetína přijeli z důvodu
výpůjčky unikátní mapy Kojetína z počátku 18. století. Čistou náhodou na
zmínku o ní narazili pracovníci Národního archivu Šárka Steinová a Filip
Paulus při svém výzkumu v Lošticích.
Neváhali a kontaktovali MěKS Kojetín
s prosbou, zdali by tuto mapu mohli publikovat v knize Krajina a Urbanismus
na rukopisných plánech z 18. století
s tím, že se jedná o výjimečný unikát
s lokací židovských obydlí v intravilánu města Kojetína. Netrvalo dlouho
a přišla nová žádost z Národního archivu v Praze o zápůjčku této mapy na
výstavu Translokační plány židovských
obydlí v 18. století, konanou pod záštitou Jana Hamáčka, ministra vnitra
České republiky, Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice a České komise
pro UNESCO. Samozřejmě jsme po
náležitých administrativních záležitostech tento poklad z našich sbírek rádi
zapůjčili, s příslibem pracovníků Národního archivu, že mapa bude i čás-

tečně zrestaurována a možná i zapsána do seznamu památek UNESCO.
Naše mapa byla vystavena ve výstavním sále Národního archivu (Archivní
2257/4, Praha 4) do 18. října 2020.

Depozitář kojetínského muzea tak odkryl další léta opomíjený unikát, který
se konečně dočká jak zájmu znalců,
tak důstojného zacházení a zpracování.

OSVĚTOVÁ ČINNOST

Milana Zahradníka, který podal žákům
k výstavě výklad přiměřený jejich věku.
Z popudu zachování nehmotných tradic byl také založen dětský dramatický kroužek Mimoni. V současné době
nacvičují Mimoni hru na motivy povídek Z. Galušky Slovácko sa sůdí.
Prostřednictvím této hry se seznamují
s hanáckým nářečím, tanečními prv-

ky z Hané, i s historickými artefakty.
K pracovní náplni muzejního pracovníka patří i spolupráce s dětským hanáckým souborem Sluníčko při MěKS
Kojetín, které propaguje hanácký folklór. V osvětové a vzdělávací činnosti
přispěla velkou měrou akce Brána do
staréch časů na Hané, která získala
i ocenění Olomouckého kraje.

předvečer sehráli pro velký úspěch
u obecenstva dokonce pohádky tři,
a to O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce a na závěr pak O Šípkové Růžence. Tomuto představení
předcházelo odpolední zkoušení pod
pergolou kulturního domu a procházka

po okolí Křenovic zakončená večerem
plným her, tance a posezením u táboráku. Nedělní ráno nás zaskočila malá
dešťová přeháňka, která ale zakrátko
pominula. Ke snídani připravila vedoucí souboru Svača svoje speciální vafle,
ty si členové souboru dochutili podle

Dalším posláním muzejnictví je i seznámení veřejnosti s regionální historií
a tradicemi populárně naučnou formou. V roce 2020 navštívilo muzejní
expozici Ztracená tvář Hané několik
tříd základních škol. Návštěvy proběhly za asistence muzejního pracovníka
Soustředění Mimoňův Křenovicích
Ve dnech 27. a 28. června 2020 jsme
prožili s naší mladou dramatickou skupinou Mimoni zábavně-pracovní víkend v Křenovicích. Od sobotního rána
se začali sjíždět mladí ochotníci na
parkovišti před areálem křenovského
výletiště. Po postavení stanů a založení táboráku, na kterém jsme společnými silami připravili kotlíkový buřtguláš,
následovalo tvořivé sobotní odpoledne plné her, zábavy, ale i zkoušení
nově připravované divadelní komedie
„Haná se nesódi“ na motivy povídek
Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí.
V rámci soustředění si naši Mimoni
měli za úkol nacvičit krátkou loutkovou
pohádku, kterou by pobavili děti tábořící v Křenovicích na hřišti. Tohoto úkolu se zhostili na výbornou a v sobotní
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svých představ. V nedělní dopoledne se opět zkoušelo a v přestávkách
se mladí herci osvěžovali vodou ze
zahradní hadice, nebo po sobě házeli vodní bomby. Po výtečném obědě
v podobě smažáku od stréca Ladi
a krátkém odpočinku, jsme ještě chvíli
zkoušeli a následně jsme pomalu začali uklízet a balit naše víkendové tábořiště. Loučili jsme se těžko, plni zážitků, dojmů a pocitů z dobře odvedené
práce na nově připravované divadelní
hře, kterou jsme plánovali do konce

roku uvést. Děkujeme obci Křenovice
i místním hasičům za zázemí kulturní-

ho domu, také všem členům Mimoňů
za krásný víkend v Křenovicích.

Mikuláš
Brána do staréch časů
V pátek 9. října 2020 proběhla na Dalším radostným počinem kojetínské
nádvoří Vzdělávacího a informační- kultury byla návštěva Mikuláše, čerta,
ho centra akce s názvem Brána do anděla a Lucy v Mateřské škole Kojetín
staréch časů na Hané. Bohužel již pla- v Hanusíkově ulici a na Masarykově
tila protiepidemická omezení, kterou náměstí v pátek 4. prosince 2020.
celou akci ovlivnila.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)

Vánoce v Kojetíně
Velkou akci s názvem Vánoce na Hané
na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra jsme z důvodu vládních
opatření museli z plánovaných pěti dní
omezit pouze na dny dva, konala se
16. a 17. prosince 2020.

RESTAURÁTORSKÁ ČINNOST
V roce 2020 se nám podařilo zrenovovat historický mandl z roku 1859, který
byl rozložený umístěn v Husově ulici.
Mandl pochází z měšťanského domu
číslo popisné 14 na dnešním Masarykově náměstí. Mandl byl odborně očištěn, ošetřen červostopem, sestaven
a natřen bezbarvým konzervačním
lakem. V současné době je vystaven
v expozici Ztracená tvář Hané.

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:
Advent a Vánoce v Kojetíně (KZ, ročník XXI, č. 1, str. 19–20)
Poslední setkání Mimoňů v roce 2019
(KZ, ročník XXI, č. 1, str. 21)
Hanácká scéna Kojetín oslavila sedmdesátiny (KZ, ročník XXI, č. 1, str. 22)
Hanácké bál (KZ, ročník XXI, č. 3, str. 20)
Divadlo stodola (KZ, ročník XXI, č. 3,
str. 20)
Vodění medveďa (KZ, ročník XXI, č. 3,
str. 20–21)
Kultura v těžkých dobách (KZ, ročník
XXI, č. 4, str. 20)
75. výročí osvobození Kojetína (KZ,
ročník XXI, č. 5, str. 1)
Kultura pomalu ožívá (KZ, ročník XXI,
č. 5, str. 18)
Letní kino žije (KZ, ročník XXI, č. 6, str.
14)

Výstava krojované panenky (KZ, ročník XXI, č. 6, str. 15)
Kojetínské hody 2020 (KZ, ročník XXI,
č. 7–8, str. 1)
Premiéra Hanácké scény Bordel na
ministerstvu (KZ, ročník XXI, č. 7–8,
str. 23)
Soustředění Mimoňů v Křenovicích
(KZ, ročník XXI, č. 7–8, str. 23–24)
Letní kino v plném proudu (KZ, ročník
XXI, č. 7–8, str. 24)
Kojetínské hody 2020 (KZ, ročník XXI,
č. 9, str. 23)
Kojetínské hudební léto (KZ, ročník
XXI, č. 9, str. 27)
Zveme vás do staréch časů na Hané
(KZ, ročník XXI, č. 10, str. 1)
Hanácká scéna Kojetín (KZ, ročník

XXI, č. 10, str. 22)
Unikátní mapa Kojetína na výstavě
v Praze (KZ, ročník XXI, č. 10, str.
22–23)
Brána do staréch časů na Hané (KZ,
ročník XXI, č. 11, str. 15)
Kultura v karanténě (KZ, ročník XXI,
č. 11, str. 15–16)
Připomenutí památky vzniku Československé republiky (KZ, ročník XXI,
č. 11, str. 16)
Výstava Signál 64 (KZ, ročník XXI,
č. 11, str. 17)
Vánoce v Kojetíně (KZ, ročník XXI,
č. 12, str. 1)
Kultura v karanténě (KZ, ročník XXI,
č. 12, str. 19)
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V. letní kino
Mnoha institucím a organizacím začíná v létě doba prázdnin a dovolených.
Na kultuře naopak nastává doba pořádání různých venkovních akcí.
S příchodem prázdnin a letních měsíců připravilo Městské kulturní středisko Kojetín již tradičně bohatý program.
Letos obohatilo zaběhnuté akce opět
o několik novinek a souhrnně je nazvalo jako Kojetínské kulturní léto (hudební a filmové).
Největším tahákem pro zájemce

o kulturní akce byla bezpochyby
úspěšná realizace letního kina. Během léta mohli návštěvníci zhlédnout
celkem patnáct filmů, z toho devět určených pro dospělého diváka a šest
pohádek pro děti.
Produkce kina nabízelo MěKS Kojetín
pod názvem Kojetínské filmové léto.
Letní kino v Kojetíně bylo v provozu
od června až do srpna.
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 pátou sezónu na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. I letošní nabídka filmů byla pestrá a žánrově vyrovnaná.
(viz. Kulturní středisko, kapitola 2 - Vícedenní akce, projekty a akce tradiční)
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VI. soubory zájmové umělecké činnosti
Dětský národopisný soubor Sluníčko
Od začátku kalendářního roku 2018 funguje pod Městským kulturním střediskem Kojetín dětský národopisný soubor Sluníčko pod vedením Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvouleté s hudebním doprovodem Milana Zahradníka. Sluníčko se především orientuje na zachování našich hanáckých tradic
v podobě písní, říkadel a tanců. V roce 2020 naši nejmenší Hanáčci nacvičili pásmo
s názvem „Čí só hode?!“, s kterým vystoupili na Kojetínských hodech. Bohužel po
prázdninách se již děti kvůli protiepidemickým opatřením nesetkaly.
Vedoucí: Kateřina Pastyříková a Hana Dvouletá. Harmonika: Milan Zahradník.
Členové souboru v roce 2020: 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 Sokolovny
Kojetín. (13 / 10x)

Vystoupení Sluníčka v roce 2020:
16. 8. 2020

Kojetínské hody (průvod a vystoupení)

Kojetín

Národopisný soubor Kordulka
Od 1. května 2018 začal pod hlavičkou MěKS Kojetín pracovat 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. Bohužel v roce 2020 byla činnost souboru ukončena.

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 2020: Věra Drbalová, Věra Šindelářová, Lenka Janušková, Evžen Fréhar, František Kraváček, Kateřina Krčmařová- Pastyříková, Libor
Krčmař ml., Jan Krčmař, Ladislav Gardavský ml., Ladislava Minaříková, Jiří Minařík, Hildegarda Porčová, Kateřina Sedlářová, Hubert Sedlář, Zdeněk Vrana ml.,
Kateřina Zavřelová, Břetislav Zavřel, Vladimír Zavřel, Lenka Gardavská, Milan
Zahradník, Hana Kavanová, Jaroslav Drbal, Františka Drbalová, Hana Dvouletá,
Ladislav Gardavký st., Marie Gardavská, Zdeněk Vrana st., Ludmila Vranová, Ela
Kavanová-Lachenderová, Jan Lachender, Jiří Kavan, Bronislava Belanová, Eva
Tichá, Jarmila Jurmanová, Stanislav Valenta, Helena Zavadilová, Víťa Zbožínek,
Jarka Hrabčíková, Pavel Skácel, Jana Pískovská, Vítek Pískovský.
Pravidelné zkoušky: každý pátek od 20 do 22 hodin v sále VIC nebo Sokolovny,
pokud to dovoloval PES. (20 / 20x)

Činnost a vystoupení Hanácké besedy v roce 2020:
18. 1. 2020

X. Hanácké bál v Hrušce

Hruška

15. 2. 2020

Hanácké bál Kojetín

Křenovice

22. 2. 2020

Vodění medvěda v Kojetíně

Kojetín

25. 7. 2020

Narozeniny manželů Drbalových

VIC Kojetín

16. 8. 2020

Kojetínské hody

Kojetín

30. 8. 2020

Dožínky Mikroregionu Holešovsko

Holešov

5. 9. 2020

Svatba Lenky Gardavské a Jiřího
Kavana

VIC Kojetín
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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 2020: Eva Staňková, Barbora Kalousová, Anežka Skřipcová, Hana Skřipcová, Jiřina Netopilová, Hana Slaměníková, Antonín Kalous, Jan
Dávidík, David Skřipec st., David Skřipec ml., Pavel Piskovský.
Pravidelné zkoušky: každý pátek od 17 do 20 hodin v sále Sokolovny, v tělocvičně ZŠ nám. Míru Kojetín. (11 / 20x)

Činnost a vystoupení Lucky While v roce 2020:
16. 2. 2020

Veselý karneval

Zlobice

8. 3. 2020

Posezení k MDŽ

Hruška

11. 7. 2020

Country večer

Roštění

15. 8. 2020

Westernové závody Kletné

Kletné

1. 9. 2020

Rozloučení s prázdninami Přestavlky Přestavlky

5. 9. 2020

Svatba

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
Barka, kterou v roce 2018 zdárně odpremiérovali a několikrát reprízovali. Od
roku 2019 pracují s textem Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí... Bohužel plánovaná premiéra s názvem „Když se Haná sódi...“ v roce 2020 z důvodu koronavirové
krize se nezrealizovala.
Vedoucí skupiny: Milan Zahradník a Hana Svačinová.
Členové skupiny v roce 2020: 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 / 20x)

Činnost Mimoňů v roce 2020:
16. 1. 2020

První zkouška v novém roce 2020

Sokolovna Kojetín

22. 2. 2020

Vodění medvěda v Kojetíně

Kojetín

26.-27. 6. 2020

Soustředění Mimoňů

Křenovice

Divadelní soubor Hanácká scéna

V kulturním životě města Kojetína a nejširšího okolí působí amatérský divadelní
soubor Hanácká scéna Kojetín. V divadelní sezóně 2020 Hanácká scéna odpremiérovala navou hru Bordel na ministerstvu v režii Vojty Kohoutka. Bohužel
z důvodu protiepidemických omezení byla zrušena všechna zájezdová vystoupení včetně účasti na Divadelním Kojetíně.
Vedoucí souboru: Marie Němečková.
Sestava divadelního souboru Hanácká scéna v roce 2020: Lucie Němečková, Naďa Šoborová, Jan Nedbal, Alexandr Michajlovič j. h., Radek Baštinec,
Pavlína Lukášová, Markéta Krchňáková, Jarmila Droběnová.
Pravidelé zkoušky: každé úterý od 18 hodin v sále Sokolovny Kojetín, v sále
VIC Kojetín. (10 / 30x)
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soubory zájmové umělecké činnosti
Činnost a představení Hanácké scény v roce 2020:
26. 2. 2020

Bordel na ministerstvu - generálka

Sokolovna Kojetín

28. 2. 2020

Bordel na ministerstvu - premiéra

Sokolovna Kojetín

8. 3. 2020

Bordel na ministerstvu

Buk na Moravě

6. 6. 2020

Svadba Lucka Němečková

Náměšt na Hané

12. 8. 2020

Posezení souboru, hodnocení
činnosti a plán dalších akcí

Kojetín

29. 8. 2020

Svatební párty

VIC Kojetín

23. 9. 2020

Bordel na ministerstvu

Sokolovna Kojetín

25. 9. 2020

Bordel na ministerstvu

Tištín

16. 12. 2020

Vánoční posezení

Kojetín

Bordel na ministerstvu

Domácí Hanácká scéna v roce 2020 odpremiérovala komedii Bordel na ministerstvu od francouzských autorů Jeana Franca a Guillauma Melania. Premiéra
proběhla ještě před vypuknutím vládních nařízení a poté už stihli odehrát pouze
dvě zájezdová představení v Buku a v Tištíně.
Při druhé produkci v Kojetíně v září nebyly podmínky pro návštěvníky příliš ideální, povinné roušky ale diváky neodradily, naopak přišli v hojném počtu a zaplnili
sál Sokolovny uzpůsobený do stolové úpravy pro větší pohodlí návštěvníků, abychom aspoň trošku vykompenzovali nepohodlnost hygienických nařízení.
Jak již samotný název napovídá, děj hry je zasazen na ministerstvo, kde se seznámíme s Gabrielle (Pavlína Lukášová), šéfkou kabinetu ministra školství, která
se ocitá na životní křižovatce. Práce ji začíná pomalu vyčerpávat, řeší problémy
ministra Louise (Honza Nedbal), který je poněkud nekompetentní a rozháraný.
Pronásledovaný svou ženou Michelle
(Markéta Krchňáková). Její dospívající
a poněkud rozmazlená dcera Sára (Lucie Neměčková) se chce osamostatnit
a Gabriellin citový život se rovná katastrofě, což trápí její energickou matku Cecile (Marie Němečková), velkou
svůdnici a nenasytnou konzumentku
mužů.. Její životní stereotyp se změní příchodem údržbáře Erica (Radek
Baštinec), který rozmetá na kousky její
zvyky zapřísáhlé svobodné matky a na
ministerstvu způsobí malé zemětřesení.
Jsme rádi, že v trudných dnech rozzářili „Kojetští“ ochotníci tváře přítomných
smíchem a aspoň na chvíli je vyvedli ze
starostí všedních dnů, zároveň přejeme Hanácké scéně ještě plno úspěšně
odehraných představení této komedie.

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. Bohužel v roce 2020 se rozsvěcení vánočního stromu nekonalo.
Vedoucí skupiny: Hana Svačinová.
Skupina se každým rokem herecky obměňuje.
Pravidelné zkoušky: jsou nepravidelné, vždy pár dnů před akcí...
Bohužel v roce 2020 se rozsvěcení vánočního stromu nekonalo.
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soubory zájmové umělecké činnosti
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.
Právě rok 2020 měl být rokem zkoušení a příprav na další natáčení a vydání
CD. Ke spolupráci byli opět přizváni externí hudebníci – kytara, housle, zobcová
flétna, bicí, klarinet, basová kytara. Bohužel protiepidemická opatření vše zhatila,
v celé zemi bylo zakázáno zpívaní a členky Cantasu se téměř celý rok nemohly
sejít na svých společných sborových zkouškách. Z těchto důvodů neproběhl bohužel ani jeden koncert a nahrávání a vydání CD je přesunuto na další rok.
Vedoucí souboru: Zuzana Zifčáková.
Členové souboru v roce 2020: 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 / 10x).

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 Plíšková, Renata Sedláková,
Hana Svačinová, Alice Stonová, Jiří Šírek, Jiří Ston, Ivana Bělařová, Radka Michálková, Petr Zatloukal, Jana Večeřová, Vladana Popelková, Petr Zatloukal, Radko
Pavlacký, Radim Klaper, Marek Hedvíček, Pavlína Hudečková, Marie Němečková,
Iveta Jurová,
Pravidelné schůzky: každý první pátek v měsíci v klubovně ve 3. patře polikliniky
Kojetín. (10 / 12x)

Činnost v roce 2020:
19. 1. 2020

Zimní setkání členů tvůrčí skupiny

Hotel Pivovar

4. 9. - 30. 9.
2020

Výstava Společně

Galerie VIC Kojetín

16. 10. 2020

Výstava
Boleslav Leinert Rerospektiva

Galerie VIC Kojetín
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VII. publikační a Vydavatelská činnost
Kojetínský zpravodaj
Městské kulturní středisko Kojetín
vydalo v roce 2020 opět jedenáct čísel periodika - měsíčníku Kojetínský zpravodaj v nákladu 650 ks,
ve kterém byly uveřejňovány veškeré úřední záležitosti z radnice
a vedení města, školské, společenské,
kulturní a sportovní informace z našeho města a Mikroregionu Střední Haná.
Každý měsíc (11x) se scházela redakční rada pro vydávání KZ, která
v roce 2020 pracovala ve složení - Jiří
Šírek, František Řezáč, Olga Odehna-

lová, Hana Svačinová, Jakub Šírek,
Milan Zahradník.
Distribuce KZ byla zajištěna přes místní obchody a trafiky. Místní občané,
firmy i organizace také využívali předplatného na rok 2020.
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 zasílá-

na 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.
Zpravodaj tiskla firma Vydavatelství
Brázda Břeclav.
Prodejní cena zpravodaje v roce 2020
byla 12 Kč.

PUBLIKACE
V roce 2020 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 2017
Měsíc

Počet návštěv
MěKS

Knihovna

Rok 2018
Počet návštěv

Počet
zobrazení
stránek

MěKS

Knihovna

Rok 2019
Počet návštěv

Počet
zobrazení
stránek

MěKS

Knihovna

Rok 2020
Počet
zobrazení
stránek

Počet
návštěv
MěKS

Počet
zobrazení
stránek

Leden

2.429

327

12.814

2.422

325

11.998

1.421

487

10.594

2.426

12.540

Únor

2.289

334

11.894

2.539

294

13.859

1.366

548

10.522

3.117

15.200

Březen

3.200

337

17.137

4.414

443

25.316

1.707

689

16.421

2.406

12.633

Duben

1.965

316

10.442

1.917

275

11.408

1.503

759

10.890

1.238

5.993

Květen

2.103

265

10.614

2.273

334

12.429

1.358

881

9.827

1.789

8.403

Červen

1.875

303

9.713

2.516

260

12.062

1.495

932

10.210

2.330

11.728

Červenec

2.280

329

11.614

2.859

316

17.287

2.067

872

14.111

3.303

15.654

Srpen

3.909

320

21.325

5.379

296

30.679

3.738

760

25.148

6.447

34.187

Září

1.774

358

10.460

1.896

290

9.140

1.487

674

10.877

3.311

12.681

Říjen

1.746

350

9.529

2.157

357

10.683

1.302

761

9.373

1.624

7.278

Listopad

2.607

332

13.914

2.594

367

12.020

1.776

1.134

12.155

1.397

6.965

Prosinec

1.578

261

8.538

1.821

210

8.278

1.263

1.072

9.385

1.165

5.723

Celkem

27.755

3.832

147.994

32.787

3.767

175.159

29.864

9.569

149.513

30.583

148.985

Průměr
/den

76,04

10,50

405,46

89,83

10,32

479,89

81,82

26,22

409,62

83,79

408,18
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propagační činnost
Facebook - stránky, skupiny
Skupina, stránka

Počet
členů

MěKS Kojetín

1000

Skupina, stránka

Počet
členů

Divadelní Koječák

356

Vzdělávací a informační centrum MěKS Kojetín

394

Mimoni MěKS Kojetín

Knihovna Kojetín

255

Hanácká scéna Kojetín

26

Městské muzeum MěKS Kojetín

123

Cantas MěKS Kojetín

39

Letní kino MěKS Kojetín

223

Hanácká beseda Kojetín

42

Akce Kojetín a okolí

483

Lucky While MěKS Kojetín

49

132

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 (šest čísel),
● pohlednice, účastnické listy, diplomy, PF, upomínkové předměty Kojetína, keramika, CD...

strana 50

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2020

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.
Dlouhodobě uzavřené pronájmy:
- Husova ulice 64 - dva sklady
DDM Kojetín (1-12/2020)
- Zkušebna v KD Kovalovice
IQ Opice, Dušan Drbal (1-12/2020)
- Zkušebna v KD Kovalovice
Václav Peterka (1-12/2020)
Krátkodobě uzavřené pronájmy
– pravidelné, pouze pokud to dovoloval PES:
Sál VIC:
Monika Paráková (1x týdně, 1–12/2020)
Lenka Vágnerová (1x týdně, 1–12/2020)
Radka Michálková (2x týdně, 1–12/2020)
DDM Kojetín (1x týdně, 1–5 a 9–12/2020)
Klubovna VIC:
Autoškola Mikšíková Přerov (1x týdně, 1–12/2020)

Krátkodobě uzavřené pronájmy
– nepravidelné, pouze pokud to dovoloval PES:
VIC Kojetín:
Soukromé akce (26x)
Prodejní akce (5x)
Školení, rada, zastupitelstvo (25x)
Volby (1x)
KD Kovalovice:
Knihovna (úterý 17-19 hodin
sudá sobota 15-16 hodin)
Ping pong (1-12/2020)
Soukromé akce (14x)
Volby (1x)
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 2020
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 2020
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,
- vybudování kostymérny a skladu krojů v 1. patře sokolovny,
- nová kuchyňka včetně myčky v KD Kovalovice,
- nový instalační závěsný systém v galerii VIC.

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.

strana 51

Výroční zpráva MěKS Kojetín

Rok 2020

Celkový přehled akcí a návštěvnosti v roce 2020
Rok 2016
Akce

Pořady pro dospělé

Počet
akcí

Rok 2017

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2018

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2019

Návštěvnost

Počet
akcí

Rok 2020

Návštěvnost

Počet
akcí

Návštěvnost

15

2250

10

2000

4

560

2

500

0

0

Akce pro školy a děti

7

2100

5

1500

3

820

0

0

0

0

Plesy, zábavy, veselice

4

1500

3

1000

4

1000

4

1000

4

1000

Akce na náměstí

2

6000

2

6000

4

6000

4

6000

0

0

Živé tradice

-

-

-

-

1

1000

5

6600

7

1570

1/17

2500

1/15

2500

1/15

2310

1/10

920

0

0

Divadelní předst, předpl.

2/7

950

2/5

550

1/2

300

0

0

1

200

Evropský týden mobility

1/9

500

1/7

500

1/8

200

1/4

50

1/1

50

1/42

10000

1/59

14830

1/50

15980

1/53

21150

3/92

14050

1/5

2000

1/5

2000

1/7

1900

1/6

2100

1/5

1050

Letní kino

8

700

16

1200

16

1029

17

1120

15

790

Festivaly, přehlídky

2

1000

4

1500

2

500

3

800

0

0

Klubové večery

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Výstavy - galerie VIC

6

3314

7

3781

6

4333

6

3530

5

2636

Expozice muzea

1

747

1

841

2

1270

3

1920

3

1413

9/270

7380

6/282

8595

4/172

5320

4/172

5480

3/64

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100

Akce Městské knihovny

144

2437

139

2607

152

2602

142

2407

45

708

Čtenáři knihovny - návštěvy

-

16240

-

14913

-

14800

-

14256

-

7468

Návštěvníci VIC

-

9638

-

10045

-

12868

-

13085

-

8898

539

69256

560

74362

448

72792

431

80918

247

41283

6/212

3500

6/270

3300

9/258

3788

9/272

4020

9/112

1710

Sluníčko - vystoupení

-

-

-

-

5

500

4

0

1

0

Kordulka - vystoupení

-

-

-

-

3

200

7

800

0

0

Han. beseda - vystoupení

-

-

-

-

11

4590

11

3900

7

1500

Lucky While - vystoupení

-

-

-

-

5

520

3

600

6

500

Mimoni - představení

4

550

2

300

9

1520

2

200

0

0

12

1200

9

900

13

1400

1

200

3

600

Cantas - koncerty

3

600

1

300

7

850

7

550

0

0

Signál 64 - výstavy

-

-

-

-

1

200

3

100

2

0

CELKEM - soubory

231

5850

282

4800

312

13568

310

10370

131

4310

CELKEM - MěKS

770

75106

842

79162

760

86360

741

91288

378

45593

Divadelní Kojetín

Kojetínské hody
Kojetínské hudební léto

Kurzy - cvičení, taneční
Přednášky muzea

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

Zájmové soubory - zkoušky

Han. scéna - představení
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