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Ú V O D N Í K  D I VA D E L N Í K
Milí divadelní Koječáci!

Rok nám uběhl jako divadlo a my se nestačíme divit, že při příjezdu do 
našeho krásného města se na nás opět usmívá starý (dobrý) žlutý nápis 
“Divadelní Kojetín”. Zanechme tedy na chvíli sousedských tahanic 
 o mražená kuřata a pojďme se kulturně resuscitovat.
 S letošním osmnáctým ročníkem přehlídky se Divadelní Koječák 
dočkal jistého vylepšení, což de facto znamená, že se z časopisu 
o jednom listu stal časopis (...), a jestliže právě čtete tento řádek, můžeme 
s úspěchem tvrdit, že Divadelního Koječáka letos zaregistroval alespoň 
jeden divák. To dohromady dělá o jednoho diváka více než v předchozích 
dvou ročnících, takže můžeme bouchnout to loňské šampaňské.        
 Se skleničkou šampaňského a s kuřecím řízkem od Meduny nad 
programem přehlídky zjišťujeme, koho letos v Sokolovně spatříme; bude 
to přesně devět soutěžních a šest nesoutěžících inscenací, které nám 
v krátkosti představí samoúčelná rubrika “Za devatero oponami a šestero 
portály”. Podrobnější údaje se Divadelní Koječák bude snažit přinášet 
v pravidelné frekvenci až jednoho čísla za den, což vyžaduje i tzv. tahání 
informací z paty. Proto se, divadelní Koječáci, prosím nezlobte, pokud 
v některém z vydání najdete i vlastní fotografii s vtipným komentářem.        
 Doufáme, že než Divadelní Koječák skončí ve Vašem záchodovém 
potrubí, věříme, že Vám alespoň vytře zrak.

Vaše redakce
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LO Ň S K É  R E S U M É
Loňský sedmnáctý ročník přehlíd-
ky nám přinesl celkem šest soutěžních 
a pět nesoutěžních představení. Podívej-
me se na krátký přehled:

Nesoutěžní část:
Divadélko Andromeda Praha:
Loupežník a princezna Anka
DS Smotaná hadice Křenovice:
Rozpalme to, má panenko!
DS Hanácká scéna Kojetín:
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova:
Bóží dopuštění
Ořechovské divadlo:
Babička v trenkách aneb Aprílová komedie

Soutěžní část:
Divadelní soubor OB Troubky: Amant
Divadelní odbor Sokola Litovel:
Už tu byla?
Divadelní spolek Kroměříž:
Habaďůra
Divadlo Vysokozdvižného soumara Opa-
va: Koitální materiál
Divadlo bez střechy Vyškov:
Šťastná událost
Divadlo U lípy o. s. Ostrava:
Paní ministrová

Výsledky 17. ročníku
1. místo – vítězná inscenace
(Nominace na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla 
Divadelní Děčín 2009)
Divadlo bez střechy Vyškov při o. s. Thalia a MKS Vyškov za inscenaci hry Slawo-
mira Mrožka Šťastná událost  
2. místo  
(Doporučení na 1. místě na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudební-
ho divadla Divadelní Děčín 2009) 
Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci hry Michaela Cooneyho Habaďůra  
3. místo 
porota neudělila
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Čestně uznáni byli: 
Michal SCHMALZ za autorský přínos inscenaci hry Už tu byla? 
Pavel SOLDÁN za roli Dalibora v inscenaci hry Už tu byla? 
Alois KUMMER za roli Přibylce v inscenaci hry Šťastná událost 
Marie SEIDLEROVÁ za roli Dary v inscenaci hry Paní ministrová 
Marcel STEJSKAL za roli Čedy v inscenaci hry Paní ministrová  

Malované diplomy dostali: 
Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci hry Habaďůra 
Ladislav KOLÁŘ za soustavnou úspěšnou práci s Divadelním spolkem Kroměříž 
Divadelní spolek Kroměříž za přesnou hereckou souhru v inscenaci hry Habaďůra 
Eva a Rado MESARČ za scénografii nastudování hry Šťastná událost 
Vladimír GOLDA za dramaturgii inscenace hry Šťastná událost 
Tomáš DORAZIL ml. za režii inscenace hry Šťastná událost 
Přemysl HNILIČKA za roli Muže v inscenaci hry Šťastná událost 
Divadlo bez střechy Vyškov při o. s. Thalia a MKS Vyškov za inscenaci hry Šťastná 
událost 
Jana DAMASKINU za roli Živky Popovičové v inscenaci hry Paní ministrová

Nominace na Divadelní Děčín 2009
Soubor: Divadlo bez střechy Vyškov při o. s. Thalia a MKS Vyškov
Inscenace: Šťastná událost 
Autor: Slawomir Mrožek, Překlad: Ladislav Slíva, Režie: Tomáš Dorazil ml. 

Hodnocení inscenace odbornou porotou: 
Divadlo bez střechy Vyškov přivezlo Šťastnou událost Slawomira Mrožka, původně 
rozhlasovou hru z roku 1971, která byla na české profesionální scéně uvedena poprvé 
a naposled v roce 1991 (Těšínské divadlo, režie Janusz Klimsza). Vyškovská inscenace 
se vyznačuje vyvážeností a precizností ve všech složkách:  
- dramaturgie - dvacet let po sametové revoluci a ve společenských souvislostech sou-
časnosti se její poslání jeví jako velmi aktuální; výklad hry nabízí několik linií - od čis-
tě politické interpretace až po demonstraci vlastně triviální rodinné historky o napětí 
mezi generacemi, touze zplodit potomka atd.; 
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- režie - sladění všech složek, promyšlené 
vedení herců, přesnost vystavění jednotli-
vých mizanscén; - scénografie - syžet do-
plňuje, ozvláštňuje a nadto sama o sobě 
vypráví jakýsi metapříběh - o cestě z „pru-
hovaného vězení“ přes „hřbitov“ v ložnici 
až po kýčovitě superbarevný moderní byt 
po narození dítěte; 
- využití hudby - živě zpívaný vstup 
(Mamma Fredieho Mercuryho) tvoří iro-
nický komentář k dění na scéně, když za-
zní pokaždé v jiné situaci; 
- herectví - vyznačuje se výraznou groteskní stylizací a naplňuje nároky na minuciézní 
souhru.
Vyškovské nastudování je pro vnímavého diváka výjimečným intelektuálním i emoci-
onálním zážitkem. Byly uděleny ceny za inscenaci, za režii, dramaturgii a scénografii 
i dvě ocenění za herecký výkon.

Doporučení na 1. místě na Divadelní Děčín 2009
Soubor: Divadelní spolek Kroměříž 
Inscenace: Habaďůra
Autor: Michael Cooney, Překlad: Rupert Dubský, Režie: Ladislav Kolář j. h.  

Hodnocení inscenace odbornou porotou: 
Hra Michaela Cooneyho Habaďůra (někdy pod názvem Nájemníci pana Swana) na našich 
jevištích již zdomácněla. Divadelní spolek Kroměříž, který se orientuje vesměs na tituly 
„popkulturní“ (viz např. z Kojetína nominované Schmidtovo Manželské vraždění v loň-
ském roce), si ji zvolil jako předlohu, jež dává příležitost naučit se a předvést divákům něco 
nového.  
 Zatímco se jeho dřívější inscenace vyznačovaly důrazem hlavně na propracova-
nou složku hereckou, v tomto případě muselo dojít k těsnější symbióze práce režiséra, 
scénografa i herců. Velmi promyšlená režie nabídla přesnou charakterizaci postav (oproti 
předloze navíc „všichni jsou tak trochu blázni“ - viz „manželský designer“, pohřební zří-
zenec - v tomto případě hraný ženou atd.), timing jednotlivých situací a nespočet gagových 
nápadů, posunujících jejich výklad a provedení směrem k dynamické crazy. 

Z tohoto hlediska se inscenace (oproti dřívěj-
ším provedením jiných profesionálních i ama-
térských souborů) jeví jako velmi originální 
a cenná. Mohla by sloužit jako „studijní ma-
teriál“ kolektivům, které se chystají věnovat 
žánru situační komedie. Za pochvalnou zmín-
ku ovšem stojí i další složky - čistá scénografie 
a hudba. Kroměřížská Habaďůra byla odmě-
něna cenou za inscenaci a za hereckou souhru, 
Ladislav Kolář získal diplom za kontinuální 
úspěšnou práci s amatérským souborem.
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P O K L Á B O S  S . . .
 r o z h o vo r  s e  S va č i n o v ý m  t ý m e m
Co pro vás jako pro realizační tým obnáší příprava přehlídky amatérských divadel-
ních souborů?
Je to docela namáhavá a vyčerpávající práce od listopadu do března – vyhlášení pře-
hlídky, výběr souborů, sestavení programu, veškerá distribuce a tisk propagačních 
materiálů, to znamená plakáty, programy a letáky... no a pak nastává frmol kolem 
samotné přehlídky. 

Baví vás to vůbec? 
I ty bláhový... Kdyby nás tato práce všechny nebavila, tak by to nemohlo fungovat. 
Jsme sehraný tým a navíc nás to fakt baví!

Sledujete všechna divadelní představení?
Pochopitelně bychom chtěly zhlédnout co nejvíce představení, ale organizace přehlíd-
ky je strašně uspěchaná a času není nazbyt... Nese to s sebou spoustu povinností, kvůli 
kterým nemůžeme každá stihnout všechna představení, takže se ve sledování střídá-
me.

Pozorujete s přibývajícími ročníky větší zájem veřejnosti o divadlo?
Zaplať pánbůh ano. Rok od roku pozorujeme mírný nárůst diváků, potěšitelné a zá-
roveň uspokojivé je, že přibývá i zájem z řad teenagerů... Což Divadelnímu Kojetínu 
slibuje budoucnost.

Napadá vás něco, čím by se 
dala přehlídka udělat ještě 
trošililinku lepší? 
V příštím roce chceme zrea-
lizovat a otevřít v rámci fes-
tivalu divadelní dílnu nebo 
seminář pro všechny nadše-
né ochotníky. Doufáme, že 
tato novinka přinese příjem-
né oživení přehlídky a bude 
takzvanou pomyslnou třeš-
ničkou na dortu. 

Na otázky odpovídaly: Hana 
Svačinová, Alena Jurmanová, 
Kateřina Krčmařová a Jana No-
váková
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E V O L U C E  KO J E T Í N S K Ý C H  P R K E N
 a n e b  h i s t o r i e  H a n á c k é  s c é ny
Jaromír Nohavica zpívá ve své 
písni o Ostravě: “Pánbůh dal ji-
ným městům všechnu krásu, 
parníky na řekách a dámy všité 
do atlasu...” Náš malý labutí Koje-
tín nejenže nevlastní žádné parníky 
a atlas zde seženete leda v knihku-
pectví, ale nenarodil se tu ani žád-
ný Nohavica, který by o ošklivosti 
Kojetína alespoň krásně zpíval. 
Proto bychom si měli maximál-
ně vážit všech radostí zrodivších 
se  v tomto městě, mezi něž patří 
i Hanácká scéna. Přinášíme vám 
o ní pár stručných informací, které by se měl každý správný Koječák naučit nazpaměť 
pro případ reprezentace:
• ochotnické divadlo má v Kojetíně dlouholetou tradici,
• první představení ochotníků (studentů) se zde konalo 29. srpna 1918 v divadelním 
sále v Pivovaře; byla to veselohra Ferdinanda Olivy “Pojď na mé srdce”,
• teprve na podzim roku 1949 vzniká ucelený soubor pod názvem Hanácká scéna Ko-
jetín,
• k zákládajícím členům patřili: František Hájek, Vladimír Novotný, Otto Truneček, 
Karel Sýkora a Drahomíra Kopřivová,

• Hanácká scéna celkem čtyři-
krát postoupila na Jiráskův Hro-
nov, nejvyšší národní přehlíd-
ku amatérských divadelních 
souborů (1956 - M. Gorkij: Děti 
slunce, 1958 - A. P. Čechov: Racek, 
1965 - J. Broszkijewicz: Skandál 
v Hellbergu, 1977 - J. Jílek: Silvestr),
• v osmdesátých letech soubor pro-
dělával krizi hodnot a svoji činnost 
obnovil až v roce 1991,
• poslední hry současného souboru 
jsou: Holt někdo to rád hot, Dlou-
hý, Široký a Krátkozraký a Tenor na 
roztrhání.
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V Y H O D Í  H O  Z  KO LA  V E N
 p ř e d s t a v e n í  l e t o š n í  o d b o r n é  p o r o t y

Vít Závodský - předseda poroty
Osobnost brněnského kulturního života, pedagog, divadelní 
a literární kritik a publicista, který navštěvuje téměř všechny 
významné kulturní akce v Brně a píše o nich do novin a ča-
sopisů, ale spolupracuje i s rozhlasem a televizí. 
Přes 40 roků je členem různých porot v soutěžích amatérské-
ho divadla a divadel poezie (mj. Wolkrův Prostějov, Pohá-
rek SČDO, Divadelní Hobblík, Divadelní Kojetín aj.).

Dušan Zakopal - člen poroty
Divadelní amatérské činnosti se věnuje od svého útlého mlá-
dí, začínal v Želechovicích nad Dřevnicí (loutkové divadlo, 
školní soubor), pokračoval studentským divadlem v Got-
twaldově (Zlíně) a během vysokoškolského studia již jako 
režisér a herec souboru Vagónka Tatra Praha Smíchov. 
Je členem odborné rady ARTAMA pro činoherní divadlo, 
členem programové rady Jiráskova Hronova, předsedou ko-
mise pro udělování Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla. 

Petra Kohutová - členka poroty
Dramaturgyně Divadelního studia D3 Karlovy Vary. Vystu-
dovala střední knihovnickou školu a následně pokračovala 
ve studiích na Janáčkově akademii múzických umění. Již ně-
kolik let zasedá v odborné porotě na Přehlídce amatérských 
divadelních souborů Divadelní Kojetín.

Miroslava Ernstová - členka poroty
Původní profesí učitelka matematiky a hudby, dlouhá léta 
pracovala jako ředitelka Městského kulturního střediska 
v Kojetíně a stála u zrodu Přehlídky amatérských divadel-
ních souborů Divadelní Kojetín. Při rozborech odborné po-
roty vnáší do debat hlas diváků a nadšenců pro ochotnické 
divadlo. 
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Z A  D E VAT E R O  O P O N A M I
A  Š E S T E R O  P O RT Á LY

 a n e b  s o u t ě ž n í  a  n e s o u t ě ž n í  i n s c e n a c e
Za devatero oponami a šestero portály se vám letos na naší přehlídce představí, jak už 
sama rubrika napovídá, celkem patnáct souborů. Mnoho z nich u nás nebude patřit 
mezi takzvané zelenáče, ba naopak, jedná se o zkušené kadety, které na Divadelním 
Kojetíně vídáme každoročně.  
 Prvním souborem, který se letos na přehlídce přestaví, bude Divadélko pro 
školy Hradec Králové s inscenací Divadelní cestopis. Tento divadelní pořad zaměře-
ný na žáky 5. - 9. tříd základních škol bude k vidění v úterý 16. března 2010, a to hned 
ve dvou dopoledních uvedeních.
 Ihned po slavnostním zahájení, které propukne v úterý odbitím dvacáté ho-
diny, osedlá prkna kojetínské Sokolovny Divadlo Dostavník Přerov, jenž pro letošek 
nastudoval nepříliš veselou komedii s názvem Nejstarší řemeslo aneb Natoč ten gra-
mofon. Obě úterní představení jsou nesoutěžní.
 Středeční dopoledne bude patřit žákům 1. - 4. tříd základních škol. Těm 
se přijede ukázat Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště s inscenací Ať žijí duchové.
 V osm hodin večer už konečně odstartuje soutěžní část letošní osmnácté pře-
hlídky amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2010. Zahajujícím soubo-
rem se stane domácí Hanácká scéna MěKS Kojetín s bláznivou situační komedií Te-
nor na roztrhání.
 Jelikož vyučující kojetínského gymnázia již dávno usoudili, že nové generace 
potřebují rozšiřovat svůj kulturní obzor, ve čtvrtek v 10.00 jim přijede zahrát soubor 
Malá scéna Zlín, který zde podruhé, ale již nesoutěžně, uvede hru o čase, pomíjivosti 
a křehkosti vztahů a lásky - Mezi nebem a ženou. Čtvrteční představení bude třicátou 
reprízou této hry.  
 „U sudu pobudu, u pípy si pěkně lehnu, od pípy se ani nehnu, jářku, dokud 
tu bude ten sud…“ uslyšíme v opilecké komedii Ludwiga Holberga Jeppe z vršku 
v podání Divadelního souboru Václav ze Zábřehu - Václavova, a to ve čtvrtek v 16. hodin.
 Divadlo Brod Uherský Brod - jedni z pravidelných návštěvníků přehlídky 
rozzáří kojetínské jeviště ve čtvrtek ve 20.00. Soutěžit přijedou se slováckou komedií 
od pánů Pešky a Galušky Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí ludských. 
 V pátek 19. března 2010 na nás čekají opět tři inscenace, z toho dvě 
ucházející se o postup do Děčína. V 10 hodin zaplní sál kojetínské Sokolovny 
ti nejmenší, děti z mateřské školy v Kojetíně, které pobaví hrdinové z chaloupky v mechu 
a kapradí Křemílek a Vochomůrka, v podání všem již dobře známé Malé scény Zlín. 
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 V 16 hodin přivítáme na Divadelním Kojetíně OS DS Jana Honsy z Karolin-
ky. O postup budou bojovat s inscenací Martina Františáka Nevěsta. Hra se odehrává 
„tam, kde jednou bude všude…“. Kde to asi bude?
 Páteční večer nemusíme prožívat jen s lahvinkou vychlazeného vína doma 
u krbu, ale i na červené židličce kojetínské Sokolovny. Divadlo vizovických ochotníků 
- Divoch Vizovice odtajní svůj Vizovický zázrak, inscenaci o lidech ztracených v sou-
časném světě, od věhlasného režiséra Dodo Gombára, z jehož pera pochází i hra Malé 
scény Zlín Mezi nebem a ženou.
 Pokud jste uposlechli naši radu na páteční večer, nebude pro vás jistě problé-
mem potěšit svou návštěvou Divadlo U lípy z Ostravy - Zábřehu, jež odstartuje so-
botní divadlo již v 10 hodin dopoledne typickou anglickou detektivní komedií Hrobka 
s vyhlídkou. Doufejme, že naše rady  vezme za své i porota a bude schopna objektivně 
zhodnotit celý sobotní program složený z ryze soutěžních představení. 
 Klíče na neděli, komedii o touze po nevěře a trapasech od Antonína Procház-
ky, nastudovalo Divadlo Štěk a spol. Hranice. Apelujeme zvláště na manželské páry, 
které nejsou spokojené se svým stereotypním životem, aby si na sobotní patnáctou 
hodinu udělaly místo ve svém diáři. Na vlastní oči se můžete přesvědčit, že to může 
být ještě horší…
 Milovníci zpěvu, dobře sladěného pohybu, humoru a žen v hábitech si přijdou 
na své v sobotu v hlavním vysílacím čase. Jejich smyslům bude lahodit muzikálová 
komedie navičená loňským stříbrným Divadelním spolkem Kroměříž s názvem Jep-
tišky k výročí. 
 Hned poté, co porota pronese svá přívětivá slova směřující k výkonu kromě-
řížských, budou všichni srdečně zváni na druhý divadelní candrbál konající se v Bow-
ling City v Kojetíně, kde od 22. hodiny hudba rozpohybuje i servírku za barem.
 V neděli 21. března 2010 v 10.00 SEČ se můžeme těšit na slavného Moliérova 
Lakomce v podání Divadla 6. května z Holešova. Tedy ne 6. května, ale 21. března... 
Srozumitelnost této informace zhodnotíme až podle počtu diváků, kteří budou v květ-
nu stepovat před Sokolovnou. 
 A na závěr: pomyslný ohňostroj nám po slavnostním a pro někoho možná ne-
slavném vyhlášení výsledků v 16 hodin odpoledne přijede vystřelit Divadelní soubor 
J. K. Tyla Brodek u Přerova. Klasické téma slíbených peněz za „luxusní“ služby 
v jejich černé komedii Ryba ve čtyřech bude jistě solidní tečkou za letošním ročníkem 
divadelní přehlídky. 
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R E D A K C E
 a n e b  v o ye ř i

Hadička Hásová
Ahoj. Nepotrpím si na přeslazené zdrobněliny, tak mi říkejte 
třeba Hadice, opice či Hanče - necelá mozkovna toho všeho. 
Už nějakou dobu se neřadím mezi pubertální divoše, já jsem 
žena a jsem na to hrdá! Mou asi jedinou chybou je dochvilnost 
a nedodržování termínů pramenící z motta mého života: „Co 
můžu udělat zítra, můžu udělat i pozítří, a k tomu mám dva 
dny volna!“  

Míša Axamit
Nazdárek! Já sem Michal, ale říkejte mi klidně Tondo. Jsem 
nekonfliktní, přátelský, náruživý sportovec i divadelní fanda 
příjemného zjevu (čistě subjektivní názor). Je mi potěšením, že 
s vámi budu moci strávit snad pro obě strany příjemných šest 
dní s divadlem. S divadlem. 

Mara Machalík
Čusík! Mně říkaj Mara, Machalík Mara. Jo, nebo taky Machy. 
Vystihují mě vlastnosti jako agresivita, namyšlenost, ale třeba 
taky stále dobrá nálada podtržená úsměvem od ucha k uchu. 
A upřímnost. Doufám, že nad mými články vám ukápne slza, 
ať už ze smíchu nebo z pláče. 

Malinek Ligač
Těpic človíčci! Oslovujte mě třeba Mílo, Malínku nebo klidně 
Milane, mně to nevadí. Heleďte, já jsem vážně milej, romantic-
kej, ochotnej kluk, ale dokážu se taky pěkně vytočit, třeba když 
z časáku vytrhnete mý články. To bych vás vážně i jemně kous-
nul do... Koukejte teda pěkně číst časopis a checkovat předsta-
vení, jo?

     Kuba Šírek
Holahou, dobrý den, holahou, dobrý den, holahou, já vás zdra-
vím, tož dobrý den, holahou! U nás doma mi říkají Kubí, Kub-
čo nebo Skéro, ale slyšel bych i na Velký kápo! Spolehlivost, 
dochvilnost, efektivita, kvalita… jó, to mě vystihuje. Asi budu 
levou částí mozku celé této „společnosti“, těžko říct. Ale dřu 
jako kůň!  
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