
 
 

 

 

 

 

Podpora Olomouckého kraje pro investiční projekty v oblasti kultury v roce 2022 

 

V rámci dotačního programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury 
v Olomouckém kraji v roce 2022 – dotace na Pořízení mobilního pódia pro 
pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, byla městu Kojetín 
poskytnuta dotace na pořízení mobilního pódia ve výši 320 000 Kč, celkové skutečně 
vynaložené výdaje na akci jsou ve výši 997.935,40 vč. DPH.,  

 

Projekt a cíl:  

Hlavním cílem projektu bylo pořízení mobilního pódia se zastřešením umístěné na 
vlečném zařízení za automobil. Princip je založen na velmi jednoduché a rychlé 
manipulaci s celým systémem v průběhu jeho stavby a demontáže. Pódium bude 
využito při pořádání venkovních kulturních, společenských a sportovních akcí v 
Kojetíně, místních částech Popůvky, Kovalovice, okolí a v obcích mikroregionu Střední 
Haná, jako jsou např.: Vodění medvěda, Masopust, Den dětí, ZUŠ open, Kojetínské 
hudební léto (10 koncertů), Kojetínské hody, Slavnosti piva, Rozsvícení vánočního 
stromu, adventní a vánoční koncerty, hudební festivaly a koncerty, městské a obecní 
slavnosti, hodové zábavy, divadelní představení, taneční a sportovní přehlídky, 
hasičské závody, setkání harmonikářů, módní přehlídky, promítání filmů... 

Projekt podpoří a zkvalitní nabídku kulturních, společenských a sportovních programů 
nejen ve městě Kojetíně, kterou chceme rozvíjet a obohacovat, nejen v jeho místních 
částech, ale také v obcích mikroregionu Střední Haná, v kterých organizují akce 
kojetínské příspěvkové organizace.  

Cílem projektu je také i nadále rozvíjet a podporovat zájmové umělecké činnosti v 
našem regionu. Zájmové soubory sdružují občany všech věkových kategorií a jsou 
jednou z forem účelného využívání volného času. V Kojetíně pracuje několik 
zájmových souborů a skupin: divadelní – Hanácká scéna, dětská skupina Mimoni a 
Vedle jak ten smrk, pěvecký – Cantas, národopisný – Sluníčko, Bezměrováček, 
Kordulka a Hanácká beseda, taneční – Lucky while, Klub sportovního tance Swing 
Kojetín, umělecký – Signál 64. Ve městě také působí velké množství amatérských 
hudebních skupin: Diskant, IQ opice, Relax Therapy, Hannibal Lecter, Bethrayer, 
Olovan, Inception of Fall, Wolf Pain…  Nesmíme opomenout několik desítek kroužků 
DDM Kojetín a Sokola Kojetín. Právě vystoupení, koncerty a prezentace na pódiích 
pak slouží nejen k zúročení práce těchto lidí s možností představit se před publikem, 
rodiči a přáteli, ale také ke konfrontaci s ostatními soubory (např. na přehlídkách) a 
získávání zkušeností do další práce. Dalším a prioritním cílem pro cílovou skupinu dětí 
a mládež je vzbudit zájem o kulturu v celé její šíři. Je jednou z forem možnosti získávat 
nové vědomosti a přispívat ke zvyšování celkové vzdělanosti. 

 

 

 



Přínosy dotace: 
- kvalitní a bezpečné pódium, flexibilní, mobilní, časově nenáročné na postavení na 

jakémkoliv místě, 

- zkvalitnění kulturních akcí, profesionální, ne na amatérské úrovni, 

- přinášet návštěvníkům co nejpříjemnější požitek, účinkujícím bezpečnost, komfort, 
zastřešení, 

- podpora tradice venkovních kojetínských akcí, jejich rozvoj, obohacení, 

- rozšíření kulturní nabídky ve městě, 

- zvýšení počtu i návštěvnosti akcí, 
- podnícení zájmu o kulturu u širokého spektra publika s důrazem na mladou generaci 

a děti, 

- možnost využití volného času a následná prezentace, 

- široká propagace města Kojetín, Mikroregionu Střední Haná a Olomouckého kraje, 

- rozvoj turismu ve městě, 

- počet návštěvníků dosáhne počtu cca padesát tisíc osob/rok, 

- kultura pro všechny sociální vrstvy. 

Cílovou skupinou jsou dospělí 18–100 let, děti do 18 let, mládež do 26 let, rizikové 
skupiny dětí a mládeže, senioři, osoby se zdravotním postižením i obyvatelé venkova 
a turisté a návštěvníci města. 

 

Závěr: 

Pořízení mobilního pódia přinese divákům a posluchačům příjemnější prožitky 
z kulturních akcí, samotným účinkujícím hlavně bezpečnost a určité pohodlí a komfort. 
Využití pódia se projeví v návštěvnosti, kdy se Město Kojetín zviditelní, a to nejen 
v rámci Olomouckého kraje. Atmosféra je pro mnoho lidí při výběru místa rozhodující.  

 

Fotodokumentace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


