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DIVADELNÍ ROČENKADIVADELNÍ ROČENKA

   Naši milí čtenáři,

  čas plyne jako voda a Divadelní spolek
    Kroměříž vydává už čtvrtou divadelní
      ročenku. Jaká byla ta uplynulá
      divadelní sezona? Nastudo−
      vali jsme nové hry, viděli jste
      více jak dvacet představení
     z našeho repertoáru, viděli
     jste divadelní předplatné,
      mnozí z Vás byli svědky
     českého  rekordu, který jste
   pomohli vytvořit. Na konci diva−
  delní sezony potom proběhl čtvrtý
 Divadelní festival Ludmily Cápkové,
který byl opět v dobrém slova smyslu
 poznamenán velkou diváckou účastí.
  Z toho všeho máme radost a dává
 nám to jistotu, že zájem o ochotnické
divadlo má v Kroměříži vzestupnou
  tendenci. V naší práci chceme i
   nadále pokračovat a chceme, aby
    Vás, spokojených diváků, bylo stále
               více. A abychom se mohli do
                      nové divadelní sezony dobře
                          odrazit, pojďme si ten minulý

                       rok na stránkách této
                                        ročenky připomenout.

Jiří Kašík
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DIVADELNÍ  PŘEDPLATNÉ 2009-2010

SKORODERNIÉRA
HABAĎŮRY

aneb HRAJE SE DÁL

MIKULÁŠ 2010

Velké náměstí 25. 11. 2010

23. 9. 2010
Divadlo 6. května Holešov

Norman Robbins − HROBKA S VYHLÍDKOU
21. 10. 2010

Divadlo PostScriptum Praha
Josef Nitra − ...TO JSI TEDA PŘEHNAL

18. 11. 2010
DS Hanácká scéna MěKS Kojetín

Ken Ludwig − TENOR NA ROZTRHÁNÍ
16. 12. 2010

DS Jana Honsy Karolínka
Martin Františák − NEVĚSTA

20. 1. 2011
Rádobydivadlo Klapý

ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU

17. 2. 2011
Divadlo Stodola Jiříkovice

Patrick Marber − NA DOTEK

10. 3. 2011
DS Kroměříž

Marc Camoletti − BÁJEČNÁ ANNA

Dne 29. 12. 2010 se odehrálo na Klubu Starý pivovar po−
slední představení úspěšné komedie Habaďůra, která sklízela
úspěchy po celé České republice od října 2008.

Pro velký zájem se tato derniéra odložila a v roce 2011 se
hrálo opět několik repríz. Na soutěžním festivalu „Šokáček“ ve

Starém městě pod
Sněžníkem  se
umístila na 1.
místě.

Derniéra se
odložila na konec
roku 2011.

Stavba scény
v Pravčicích
8. 5. 2011.

Staré Město pod Sněžníkem − 19.2.2011
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P R E M I É R A  - 16. 3. 2011

Marc Camoletti: BÁJEČNÁ ANNA

Na podzim roku 2010 proběhlo
moje první setkání s Báječnou Annou.
Výborná komedie Marca Camoletiho
o jedné báječné hospodyni, která svou
duchapřítomností zachrání jedno
v podstatě šťastné manželství. Ono totiž
není  dobrý nápad přivést si domů mi−
lence, když má váš manžel vedle
v pokoji svou přítelkyni a přesně to−
hle je případ manželů Jacqueline a Ber−
narda.

Normální, fungující manželství si
oba oživují svými „kamarády z dětství“
− mladým přitažlivým Robertem a na−
ivní Brigitte. Nejlepší čas na schůzku s
nimi je právě dnes večer, pěkně u sebe
doma. Manželka přece odjela na víkend
k rodičům, manžel mu−
sel nečekaně na služeb−
ní cestu a hospodyni
Annu poslali na návště−
vu k sobě domů. Ta však
nikam neodjela a vrátí se
zpět, aby mohla pohoto−
vě zabraňovat katastro−
fálním situacím!

 Už při čtených zkouškách bylo jas−
né, že se divák bude bavit. Spousta lech−
tivých situací přiváděla do rozpaků i
samotné herce. Ti o sobě totiž tvrdili,
že jejich projev nemůže být dostatečně
věrohodný, protože oni nikdy neměli
starší milenku a po dámách pochtívali
individuální zkoušky. Naopak naše stu−
dentky se zase bránili nařčení pana re−
žiséra, že zahrát blbou a naivní blon−

... aneb komedie na druhou

dýnu pro ně nemůže být přece žádný
problém. Myslím, že každý z nás se
musel nějakou dobu ve své postavě hle−
dat. Ovšem díky skvělému vedení pana
režiséra Láryho Koláře jsme myslím,
dlouho netápali. Zbaveni všech zábran
jsme si některé scénky přehráli i přímo
v jednom nejmenovaném nákupním
centru při vybírání kanapíčka do naše−
ho divadelního pokojíčku. Už tam jsme
se setkali s prvními reakcemi publika.

 Ptáte se proč komedie na druhou?
V naší Báječné Anně má každý svou
alternaci. To znamená dvě Anny, dvě
milenky, dva milenci a tak dále. Díky
tomuto zdvojenému obsaze−
ní dvojnásobný počet zkou−
šek, dvojnásobný počet kos−
týmů…prostě všechno na
druhou. A proč to všechno?
No, abychom nikdy nemu−
seli odmítnou představení
z důvodu, že někdo nemůže
z toho či onoho důvodu hrát.
A pozor teď to přijde! Den
s velkým D 9. březen 2011
oficiální premiéra a jedna
milenka v Rakousku na ly−
žích a druhá s horečkami

v posteli. No, není to snad kome−
die na druhou?

 Ale asi to tak prostě mělo být.
Premiéra byla o den posunuta a
Andulka jak jí důvěrně říkám,
měla úspěch a ne jen na domá−
cím podiu. Na oblastní přehlídce
v Kojetíně dostala doporučení na
národní přehlídku v Děčíně, in−
dividuální cenu za ztvárnění role
Anny a z festivalu v Jiříkovicích
si dovezla hlavní cenu Jiříkovské−
ho Jiříka.

   Ať se Báječné Anně daří a
já moc děkuji svým spoluhráčům Dáši
Navrátilové, Vlastě Valíčkové, Rena−

tě Kuběnové,
Lucce Kořínko−
vé, Šárce Bu−
kovské, Pavlu
Štrofovi, Radku
Svobodovi, Ku−
bovi Kuběnovi,
Honzovi Trlico−
vi  a všem ostat−
ním co ve mně

věřili za mou velkou životní příleži−
tost a zkušenost.

Báječná Anna
alias Romana Malinská

Divadelní festival v Jiříkovicích
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P R E M I É R A  - 27. 3. 2011

Zdeněk Kozák:  ČÁRY BÁBY COTKYTLE
aneb TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA

„Lidičkové cizí, známí, vsadíme se
klidně s vámi…“ Tahle melodie zněla
divadelním sálem na Starém pivovaru,
když měla (nejen) premiéru naše po−
hádka Čáry báby Cotkytle. Smály se i
děti, i dospělí. Hlavní roli ztvárnila
Marcela Kořínková, která si zahrála
hodnou, ale trošičku popletenou čaro−
dějnici Cotkytli. Její dceru Zindulku
hrála Lucka Kořínková, nebo Kačka
Hudečková a společně nám předvedly,
jak to u nich doma běžně chodí. Velmi
oblíbenou postavou mezi dětmi je děd
Vševědáček, v podání Radka Svobody,
který o sobě tvrdí, že „ míval kdysi na
palici proslavenou zlatou kštici, ale teď
má klouzačku.“Bezzubý a holohlavý
Radek však v mnoha ženách vzbuzuje
úžas a pocit, že se o něj musí postarat.
O tom by mohla vyprávět například Mi−
kuška, dvorní dáma princezny, která,

Po zadání úkolu ujmout se režie pohádky jsem měla smí−
šené pocity. Byla to určitě výzva, ale měla jsem i obavy. Vždyť
takhle „velké“ herce jsem ještě nerežírovala! Ale když jsem
viděla jejich chuť a nadšení do práce, šla jsem do toho. Pak
už jen stačilo vyřešit pár maličkostí:

− objevit divadelní text, seškrtat ho a upravit
− požádat Kubu o složení hudby
− Evičku  o nahrání úžasných hudebních doprovodů
     a několika korepetic
− Václava o výrobení kulis a rekvizity lodě
− Bohunku a Katku o ušití krásných kostýmů
− Bohunku o návrh a namalování překrásných kulis
− Sašu, Radka, Jirku a Staňku o zvučení a svícení
− no a v neposlední řadě přimět Aničku, Anetku, Míšu,

Marušku, Lucku, Katku, Marcelku, Jirku, Marka, Vaška a

Radka k naučení textů, osvojení a zapamatování aranžmá, vý−
razů, tempa, dynamiky, mimiky, choreografií, intonace, včas−
ných příchodů a odchodů, změn scény a použití rekvizit a
zkoušet, zkoušet a zkoušet

No a když máte kolem sebe takhle výbornou partu lidí,
můžete si společně s nimi o pár měsíců později  užívat vypro−
daných sálů, bouřlivých potlesků, radostných a spokojených
dětských očí, nadšení dospělých diváků (z nichž někteří „skal−
ní“ diváci tleskali hercům již 9x na deváté repríze a většinu
písní zpívali společně s nimi). A jako bonus může být kladné
hodnocení dětské poroty v Němčicích n.H. a vítězství na pře−
hlídce v Jiříkovicích.

Přeji pohádce i „svým“ pohádkářům ještě hodně nádher−
ných repríz a zaslouženého potlesku. Tak to vidím já.

Romana Blažková

když si tedy sundá svůj krásný drdol a
cibuli, se jmenuje Maruška Dvořáko−
vá. Hrdinou pohádky je kadeřník Čest−
mír alias Jirka Kalmus, který v nejtěžší
chvíli předvedl, že má nejen šikovné
ruce, ale ani v hlavě nemá prázdno.
Zachránil lásku princezny Zlátenky
(Anet Baierová) a Honzy Prince (Mara
Machalík). Nemůžu také opomenout
velmi podivný pár, složený z lišky Míši
Babukové a prince Fridolína neboli
Vaška Kořínka. A na závěr zbývá krá−
lovna Marie Bohabojná (Anička Bráz−
dilová), protože kdyby si ona  nevy−
myslela zlaté zuby, tak by pohádka
nedávala vůbec žádný smysl. Na zkouš−
kách se nám podařilo vytvořit nejen hru,
která baví diváky, ale taky velmi dobrý
kolektiv, takže všechna naše vystoupe−
ní většinou místo trémy a nervozity
doprovázel smích. Pohádku režírovala
Romanka Blažková a i když s námi
občas ztrácela nervy, nevzdala to a
úspěšně všechno dotáhla až do konce.
Velký dík patří také technikům, kteří
se starali o hudbu a světlo, protože bez
nich by pohádka neměla to správné
kouzlo. Doufám, že naše dílo uvidí ještě
moc lidí, než se za ním definitivně za−
vře opona, zazvoní zvonec a pohádky
bude konec.

Aneta Baierová

Jak to vidím já aneb Pohádka Čáry báby Cotkytle z pohledu režisérky

Divadelní festival v Jiříkovicích 2011 Majáles 2011 v Kroměříži Majáles 2011 v Kroměříži

Hodina zpěvu

Zkouška kostýmu
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P R E M I É R A  - 24. 5. 2011

Hadar Galron:  MIKVE

O vánočních svátcích 2010 jsem se
nemohla dočkat jednoho rána. Ten den
jsem totiž vyrazila na první čtenou zkouš−
ku hry Hadar Galron Mikve. Moc jsem

se těšila, až s holkama zasedneme za stůl,
v jehož čele bude Mirka Kolářová (člen−
ka činohry Městského divadla Brno), kte−
rá se ujala režie, a začneme číst a připo−
mínkovat.

Čtení začalo naprosto pohodově, idy−
licky a bylo nemálo poznamenané vá−
noční pohodovou atmosférou. I to dru−
hé, které se konalo o pár dnů později u
Mirky na chalupě. Paráda! Sranda, vý−
buchy smíchu, člověk by řekl, super
dámská jízda. V této hře totiž není rolí
pro chlapy. Jenomže pak se to stalo.
Legrace začalo ubývat, smích pomalu
utichal a začalo jít do tuhého. Téma, na
které jsme si troufly, se ukázalo být dost
náročné a na zkouškách, ať už
v klubovně či na jevišti, začalo jít oprav−
du o tvrdou a poctivou práci. Scházely
jsme se každou volnou chvilku několi−
krát týdně, dokonce i na Velikonoční

pondělí. Věděly jsme, že se termín pre−
miéry neúprosně blíží a s odstupem času
musím přiznat, že jsme všechny měly tak
trochu obavy z toho, jak naši diváci tak
těžké téma přijmou. Proto jsme se snaži−
ly vypilovat do detailu každý pohyb, kaž−
dé gesto, každou repliku. Mirka Kolářo−
vá při režii využívala svých
profesionálních hereckých zkušeností a
setkávala se s některými z nás i na indi−
viduálních zkouškách. Velice nám po−
mohlo také naše „Třetí oko“ Klárka Ha−

vránková z AMADISu Brno, která se uja−
la role asistentky režie a dohlížela na nás,
když právě Mirka hrála a kvůli pracov−
ním povinnostem s námi nemohla být.

No abych to neprotahovala, zkrátka
po všech těch hodinách zkoušek, kdy nás

rodiny znaly pomalu už jen z vyprávění,
jsme se konečně dočkaly. Nadešel čtyři−
advacátý den měsíce května 2011 a na−
jednou to bylo tady. Premiéra. Sál narva−
ný k prasknutí. Klečela
jsem celá rozklepaná
v bazénku s vodou (ne−
vím, jestli ten třes způ−
sobila ta studená voda
nebo spíš tréma) a če−
kala jsem na pokyn
techniků, že začínáme.
Když mě Jana Štěpáno−
vá v roli lázeňské Šoša−

Od prvních krůčků až k premiéře

ny poprvé chrstla na hlavu vodu z konve,
myslela jsem, že se utopím, ale ustála
jsem to a začala odříkávat svůj text…. a
pak už jsem si připadala po celou dobu

hry jako ve snu, ze kterého mě probral až
opravdu bouřlivý potlesk skvělých divá−
ků. A bylo to krásné probuzení. Při dě−
kovačce jsem fakt byla pyšná na sebe,
ale hlavně na holky stojící vedle mě, bez
kterých bych nezažívala tu opojnou chvíli:
na Janu Štěpánovou (Šošana), Katku Na−
kládalovou (Hindi), Romanu Blažkovou
(Šira), Katku Skřenkovou (Miki), Hanku
Fialovou (Chedva), Kačenku Zonovou

(Elisheva) a v neposlední řadě na moji
dceru Lucii Kořínkovou (Tehíla). Můj ob−
rovský dík patří ale všem kolem – již
zmíněné režii, osvětlovačům, zvukařům,
technikům, nápovědě… Úspěch premié−
ry byl totiž ve velké míře také jejich dí−
lem. Pro mě to byl obrovský emotivní
zážitek, na který nikdy nezapomenu a dě−
kovat za něj musím opravdu všem těm
lidičkám. Takže: dík vám všichni. Bylo
mi ctí a doufám, že při reprízách ještě
dlouho dlouho bude.

Marcela Kořínková (Esti)
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S pravidelnou nepravi−
delností sobě vlastní se v
prostorách Klubu Starý pi−
vovar dne 1. dubna 2011
uskutečnil devátý ročník di−
vadelního bálu. Pořadatelé
při letošním ročníku nezvo−

lili žádné zvláštní tematické zaměření, a proto se každý účastník na−
strojil tak, aby co nejlépe zapadl do atmosféry této akce. K tanci a
poslechu hrála kapela DIAMANT a jako host vystoupila vynikající
hudební skupina METEOR Z PRAHY z Brna. A jak je obvyklé na
podobných dýcháncích přátel dobré hudby a kvalitního pití se tančilo
ostošest.

Ale nejen hudbou byl člověk na divadelním bále živ. Bohatá tom−
bola přilákala i největší odpůrce této hry štěstěny, a že byl pak neje−
den překvapen ze své výhry. Folklórem divadelních bálů poslední
doby je již tradičně vystoupení improvizátora a baviče Romana Fialy
a jeho druha ve vtipu Roberta Pšenka. Spolu s pomocným ansám−
blem sehráli scénku na téma „Pád na banánu“ i s odborným výkla−
dem a zpomalenými záběry pádu.

Divadelní bál se i přes menší počet návštěvníků opět nebývale
povedl a je na čase vyhlížet další nepravidelný večírek kroměříž−
ských divadelníků a jejich přátel.

Miroslav Michajlovič

DIVADELNÍ BÁL - 1. 4. 2011
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JIŘÍ SUCHÝ - PRAMÍNEK VLASŮ - 25. 5. 2011

S přípravou organizace dalšího ročníku divadel−
ního festivalu Ludmily Cápkové přišla na pořad dne
otázka, jakým způsobem v co nejširším měřítku na
tento festival upozornit kroměřížskou veřejnost.
Mělo by to být něco, co v Kroměříži nebylo a co
zaujme.Proto jsem přišel s nápadem pokusit se oslo−
vit  divadlo Semafor a pana Suchého osobně, jestli
by nám s propagací festivalu formou vytvoření re−
kordu na náměstí v Kroměříži pomohl. Pan Suchý
se zamyslel a povídá: „To je vlastně báječný nápad,
protože budeme−li zpívat alespoň dva, bude to re−
kord. Jsem pro každou legraci, takže to beru.“ No a
potom už to byla hračka.

 Nejprve předat žádosti na město kvůli pronájmu
náměstí a podia, vytvořit a nechat vytisknout plaká−
ty, požádat o povolení propagace akce na cívkách
od kabelů na území města, předat Domu kultury
žádost o ozvučení náměstí, v technických službách
objednat převoz židlí a zábran na náměstí, tamtéž
objednat přípojku elektřiny, sehnat cívky
k propagaci, cívky po městě porozvážet a polepit

plakáty, vysvětlit Městské policii, že je propagace touto
formou povolena, získat dodatečné povolení k přivázání
cívek ke světlům veřejného osvětlení. V den uskutečně−
ní akce na podiu nainstalovat výkryty, převzít a posklá−
dat dovezené židle, přivítat účinkující z divadla Semafor
a Ivana Hlase s kapelou. A potom už se jenom dívat na
náměstí plné spokojených diváků…

Jiří Kašík
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Již více než dva roky úspěšně reprízují kroměřížští divadelníci
pohádkové představení „Strach má velké oči“. Původně televizní po−
hádka s plejádou hereckých hvězd si našla své místo i na divadelních
prknech a pevně se usadila v repertoáru Divadelního spolku Kromě−
říž. Pohádkový příběh o babě Magi a jejích kouzelných polévkách
baví diváky i dva a půl roku po premiéře hry. Každým představením
do ní protagonisté všech rolí přinesou něco nového a pohádkové před−

Jaroslav Pacovský: STRACH MÁ VELKÉ OČI
REPRÍZY

Holešov, zámecká zahrada  11. 6. 2011

Lutonina u Vizovic13. 8. 2011

stavení vždy přijde s nečekanou invencí, která pobaví malé−
ho i dospělejšího diváka. A proto každé vystoupení baby
Magi, loupežníka Bujóna, siláka Divobije, přechytralého
Chytrolína, dcery zámecké paní Lesněnky, švarného chas−
níka Filipa a v neposlední řadě babičky s kouzelným flaši−
netem je svébytným originálním kouskem.

Miroslav Michajlovič

JIŘÍ SUCHÝ - PRAMÍNEK VLASŮ - 25. 5. 2011

Foto z recitálu  Jiřího Suchého s Jitkou
Molavcovou, který se konal tentýž den
večer v Klubu Starý pivovar.
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KROMĚŘÍŽ
26. – 29. 5. 2011

DIVADELNÍ  FESTIVAL  LUDMILY CÁPKOVÉ
IV. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů
pořádaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje

Šárka Bukovská  a Lucie Kořínková

PROGRAM FESTIVALU

Čtvrtek 26. 5.
   8.30  Z. Kozák: ČÁRY BÁBY COTKYTLE
– DS Kroměříž − pohádka / nesoutěžní
představení
  18.45  Slavnostní zahájení divadelního
festivalu
   19.00  M. Doleželová, R. Vencl: KRÁLOVNY
– DS Svatopluk Hodonín

Pátek 27. 5.
   08.30  M. Camoletti: BÁJEČNÁ ANNA
– DS Kroměříž
   18.00  Yves Jamiague: PAN HAMILKAR
– DS Svatopluk Benešov u Prahy
   22.00  J. Saunders, L. Brook,
A. Ayckbourn, D. Campon:
SMÍŠENÉ DVOUHRY – Amadis Brno

Sobota 28. 5.
  13.00  Sue Glover: TULENÍ ŽENA

– Divadlo Uherský Brod
18.00  Jean Genet: SLUŽKY – DS Netrdlo Vyškov

Neděle 29. 5.
10.00  J. Hubač: GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

– DS Václav Zábřeh
14.00 Z. Kozák: ČÁRY BÁBY COTKYTLE

– DS Kroměříž − pohádka / nesoutěžní představení
16.00 Zakončení přehlídky, vyhlášení výsledků

Na konci jara, když u je léto skoro za dveřmi, mají
kroměřížští občané každoročně příležitost předvést, že
nejsou kulturně zaostalí a že alespoň na pár dní dají
přednost divadlu před televizí nebo počítačem. Diva−
delní spolek Kroměříž totiž pořádá festival Ludmily
Cápkové a můžu říct, že má jak příznivce mezi staršími
občany, tak i diváky z řad studentů a dětí. Lidé ve vel−
kém kupovali vstupenky, plnili sál na Starém pivovaru,

smáli se komediím, sl−
zeli nad tragédiemi a
hlavně nadšeně tleska−
li.

Festival začíná vždy
ve čtvrtek a končí
v neděli slavnostním
vyhlášením nejlepších
herců, hereček, ale
hlavně nejlepších diva−

dleních představení. Na jevišti se toho dělo hodně. Lás−
ky vznikaly a zanikaly, přátelé si pomáhali a klamali
se, tekly slzy radosti, smutku i dojetí…

Ale o čem už diváci v hledišti nevědí je, co se dělo
předtím, než se opona otevřela, a potom co zase spad−
la. DS Kroměříž, v čele s panem Kašíkem, paní Štěpá−
novou a Malinskou, měl jako pořadatel celé akce spous−

tu práce a
starostí, aby
všechno klapalo
tak, jak má, a my
jim můžeme zá−
vidět jejich smy−
sl pro organiza−
ci, trpělivost,
obětavost a taky
optimismus, kte−
rým těšili všech−
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Zlatý Tylův odznak za
velké zásluhy o amatérské

divadlo byla předána
Jiřímu Kašíkovi panem

Alešem Hořínkem,
předsedou  SČD

a Tomášem Hradilem,
místopředsedou SČD

při zakončení festivalu.

ZÁVĚREČNÉ FESTIVALOVÉ VÝSLEDKY:

Hlavní cena festivalu za nejlepší inscenaci s nominací na
Femad Poděbrady 2011:
SMÍŠENÉ DVOUHRY,

Amadis Brno
Za nejlepší ženský herecký výkon festivalu

KLÁRA HAVRÁNKOVÁ,
Amadis Brno

Za nejlepší mužský herecký výkon festivalu
JOSEF KÖNIG, DS Václav Zábřeh

Cena divácké poroty
AMADIS Brno

Cena klubu Mladý divadelník
KRYŠTOF ŠVEHLÍK,
Divadlo Uherský Brod
Cena novinářské jury
ALOIS KUMMER,
DS Netrdlo Vyškov

Cena Divadelního spolku Kroměříž
SMÍŠENÉ DVOUHRY,

Amadis Brno

ny kolem sebe. Nejen jim třem, ale taky spoustě
ostatních lidí, kteří se na organizaci podíleli a při−
spěli svými nápady, patří opravdu velký a bouřli−
vý potlesk. Hercům, kteří přijeli, aby předvedli co
umí, byli plně k dispozici, nakrmili je a pomohli
jim stavět scénu a hlavně vytvářeli příjemnou at−
mosféru.

Jednou z nejlepších věcí na festivalu je, že člo−
věk pozná spoustu zajímavých lidí, počínaje na−
příklad režisérem Kracikem z Prahy a konče něja−
kým „Janem Novákem z Nevímodkud“, se kterým
jsme debatovali nad skleničkou vína. Doufám, že
příští rok bude mít festival stejný úspěch jako le−
tos a že se ho bude účastnit stejně dobrá parta lidí,
jako ta, která se sešla letos. Je to prostě jedna z těch
akcí, na které se nezapomíná.

Aneta Baierová
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REPRÍZY

  Jana Štěpánová:  JEPTIŠKY K VÝROČÍ
Předpremiérové chvění a tréma, jak diváci přijmou volné pokračování

muzikálu Jeptišky už máme za sebou, ale krása divadla tkví v tom, že
vlastně každé představení je takovou malou premiérou. Pokaždé jiní diváci,
jiné prostředí, jiné vybavení – Ale někdy se v obyčejné sokolovně hraje
mnohem lépe než
v profesionálním divadle
jako např. v Ústí nad Orli−
cí. A co když se jede na
„šňůru“, tak to je teprve
vzrůšo! Zasněžený Ružom−
berok s následným výletem
v mínus patnácti stupních

do sluncem zalité vísky Vlkolí−
nec je nezapomenutelný svou at−
mosférou a hruškovicí!

Nebo předprázdninové Krho−
vice u „Tomků“! Ty se nesly
v duchu národních obrozenců,
neboť ve vesnici bylo divadlo po
dlouhých dvaceti letech! A o to
víc si někteří členové našeho sou−
boru užívali sbližování a osvětu
místních obyvatel při dobrém
vínku, které přerostlo až ve výu−
ku hry na bicí (pro některé tlučí−
cí) nástroje (Pozn. tlučící v tom
smyslu, že Ti, co měli hrající na
nástroje poslouchat, je chtěli
tlouct!)

Nebo předvánoční Všechovi−
ce – při příjezdu do sněhem za−
padané vísky na okraji našeho
okresu, o které se mnozí z nás
dozvěděli, až tam přijeli – jsme
propadali trochu panice. Místní
„kulturák“ již hodně pamatuje a
zvukové podmínky se stále našim
technikům nelíbily. „Ty bicí jsou
moc hlasitě. Hraj potišej!“ Radek
už snad ani nehrál, ale pořád byl
moc nahlas. Tak nakonec byl sice
slyšet akorát, ale diváci jej uvi−
děli až na děkovačce, protože mu−
sel hrát ve vedlejší místnosti a jen
odezíral, co se asi vlastně na je−
višti děje. Ale pohoštění bylo
úžasné – právě vyuzené maso,
chleba se sádlem… No raději už
toho nechám.

Myslím, že mohu za Klášter
v Hobokenu prohlásit, že každá
štace byla něčím krásná a vyjí−
mečná a doufám, že jich ještě pár
bude!

sestra Mary Huberta
− Kateřina Nakládalová

Horní Nětčice 18. 6. 2011

Krhovice 17. 6. 2011

Boleradice 2. 4. 2011

Sázavský klášter − 8. 10. 2010

Vlkolínec u Ružomberoka (SK)
− 5. 12. 2010
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Děkujeme všem divákům za návštěvu našeho skromného divadelního stánku v minulé divadelní sezóně
a chceme vám popřát opět hodně pěkných zážitků v roce 2011−2012.

Sledujte naše wwwstránky:

www.divadlokm.cz
nebo

www.facebook.com/Divadelni.spolek.Kromeriz

Divadelní ročenka DSK– Vydal DS Kroměříž v roce 2011 – Náklad 300 ks. Redakce: Jiří Kašík, Jana Štěpánová – Foto: M.Karásek,  R. Svoboda, M.
Babuková, A.Michajlovič, archiv DSK – Připomínky, rady a jinou kritiku pište na adresu: dskromeriz@seznam.cz – Zlom a tisk: A. Michajlovič, Kroměříž

Jednotlivá představení se konají v prostorách Klubu Starý pivovar,
Prusinovského 114, Kroměříž. Začátky všech představení v 19 hodin.

DIVADELNÍ  PŘEDPLATNÉ  2011 -  2012

PŘIPRAVUJEME

Reprízy:
- Báječná Anna (M. Camoletti)

14. 11. 2011- Brno Polárka
19. 11. 2011 - Václavov
14. a 22. 1. 2012 - Boleradice

- Mikve (H. Galron)
18. 10. 2011 - Klub Starý pivovar
19. 10. 2011 - Kojetín
12. 3. 2012 - Brno Polárka

- Jeptišky k výročí (J. Štěpánová)
12. 10. 2011 - Brno Polárka
29. a 30. 11. 2011 - Klub Starý pivovar

- Habaďůra (M. Cooney)
29. a 31. 12. 2011 - Klub Starý pivovar

- Strach má velké oči (J.Pacovský)

- Čáry báby Cotkytle (Z. Kozák)
20. 11. 2011 - Václavov

V nabídce našeho divadla v letošní divadelní sezóně 2011/12 můžete vidět tyto inscenace:

KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA

Premiéry:
- Na ocet  - D. Churchill - premiéra 4. 11. 2011

15. 12. 2011 - Klub Starý Pivovar
22. 2. 2012 - Brno Polárka

- Bůh masakru - Y. Reza - premiéra 16. 2. 2012
22. 2. 2012 - Kojetín
23. 2. 2012 - Klub Starý pivovar
24. 2. 2012 - Němčice

Další akce:
- Divadelní bál
- V. Divadelní festival Ludmily Cápkové

22. září 2011 − DS Klouzák Postoloprty
 A. Saalbachová − BALETKY

…není to o baletu. Jenom. Není to o baletkách.
Jenom. Je to o ženách. Nejenom.

20. října 2011 − DS E.Vojana Brněnec
Z. Podskalský − SVĚTÁCI

. ... v takovém „lepším podniku“ si zaslouží,
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. ...

24. listopadu 2011  − DS bří.Mrštíků Boleradice
V. a A. Mrštíkové − MARYŠA

…o divoké touze milovat, o tom, že i současnost často rozděluje
lásku podle nabytého bohatství rodičů…

15. prosince 2011 − DS Kroměříž
Donald Churchill − NA OCET

…komorní příběh o rodícím se vztahu dvou
nevšedních lidí…

19. ledna 2012 − DK Českokrumlovská scéna
B. Ahlfors − POPEL A PÁLENKA

…co všechno vyjde najevo, když po manželovi
zůstane jen urna s popelem a domácí pálenka…

23. února 2012 − DS Kroměříž
Y. Reza − BŮH MASAKRU

…co se stane, když se dva manželské páry v nejlepších letech
sejdou, aby „v dobré vůli" urovnaly konflikt svých ratolestí….

22. března 2012 − DS Amadis Brno
R. Hawdon − ÚŽASNÁ SVATBA

…ráno před svatbou se Bill probudí v posteli po noci,
kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje …

25. října 2011 − DS Bez střechy Vyškov
Mihai Ignat − Krize aneb ještě jedna pohádka o lásce

Jedná se o sled sedmnácti dialogů mezi mužem a ženou, deklarující vcelku
banální téma „muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“, tedy jinakost myšlení mužů
a žen i problémy komunikace mezi nimi. Autor předlohy nabídl v předmluvě
ke hře případným inscenátorům možnost pohrát si jak s pořadím, tak s úpravou
jednotlivých dialogů  tak, aby měli možnost na základě těchto dialogů vytvořit
vlastní výpověď na dané téma.

22. listopadu 2011 − Divadlo Ty−já−tr Co?  Praha
Leo Birinski − Raskolnikov

Drama na motivy F. M. Dostojevského. Česká premiéra téměř ztracené hry
téměř zapomenutého autora. Hru na motivy Zločinu a trestu uvádí toto pražské
divadlo 88 let po poslední známé inscenaci. Podle dobového kritika jde spíše
o krimi než psycho, a přesto je hodno pozoru...

17. ledna 2012 − Rádobydivadlo Klapý
Martin Mc Donagh − Kráska z Leenane

Komorní divadelní drama z irského venkova, které autor napsal v roce 1996.
Hra je směsí komedie a tragického příběhu. Vykresluje příběh Maureen, která
žije se svou despotickou matkou Mag, ale víc už neřekneme, abychom
nevyzradili zápletku a rozuzlení díla.
Rádobydivadlo Klapý není pro diváka neznámé. Patří mezi špičková
neprofesionální divadla v Česku.

21. února 2012 − Slovanský tyátr Olomouc
Bří. Mrštíkové − Maryša L.P.2011

Vrcholné drama bratří Mrštíků pohledem nejmladší generace.  Současná
inscenace hry, kterou potkal podobný osud jako její hlavní postavu... Doba
dávno pominula, na/stole/ná témata však zůstávají v nás.  Poezie Maryši je
málo něžná a vůbec ne laskavá; je plna temných vírů, mučení a sebemučení. A
násilí  a nejenom násilí, ale dráždivosti a vábení násilí, jak prostupuje zejména
postavami Vávry, Maryši a Francka.


