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Divadelní Koječák Mimořádné vydání

Milí divadelní Koječáci,
jak jste si jistě všimli, stejně jako každý rok jste po všech představeních 
mohli i letos ohodnotit představení. A dovést tak k vítězství svého koně 
vítězství. Přesně tak. A komu vlastně vadí, že tuto čistě subjektivní soutěž 
stejně nevyhrál kojetínský soubor, protože na něj nepřišlo nejvíc diváků? 
Nám to tedy nevadí, na to jsme moc malí páni. Ale nebuďme skeptičtí  
a dál hlasujme pro Kojetín, solidarity není nikdy dost.

V diváckém hlasování  se umístili: 

S U B J E K T I V
a n e b  o h o d n o ť  s i  s v é h o  k o n ě

2. místo 

Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci hry 
JEPTIŠKY K VÝROČÍ, s celkovým počtem 
190 diváckých hlasů. 
(Doporučení na 1. místě na Celostátní pře-
hlídku amatérských Divadelních Koječáků). 

3. místo 

DS Hanácká scéna při MěKS Kojetín za in-
scenaci hry TENOR NA ROZTRHÁNÍ,  
s celkovým počtem 161 diváckých hlasů.
(Doporučení na 2. místě na Celostátní pře-
hlídku amatérských Divadelních Koječáků). 

1. místo

Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště  
za inscenaci hry AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ s cel-
kovým počtem 274 diváckých hlasů.
(Nominace na Celostátní přehlídku amatér-
ských Divadelních Koječáků).
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A  J A K  TO  D O PA D LO ? 
Výsledková	listina	soutěžní	části	18.	ročníku	přehlídky	

amatérských	divadelních	souborů	-	divadelní	kojetín	2010

1.	místo - vítězná inscenace - nominace na Celostátní přehlídku amatérského 
činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín 2010 - os	ds	jana	honsy	
karolinka	za inscenaci hry Martina Františáka	nevěsta

2.	místo - doporučení na 1. místě na Celostátní přehlídku amatérského 
činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín 2010 - divadelní	spolek	
kroměříž za inscenaci hry Jany štěpánové jeptišky	k	výročí

3.	místo	- bez doporučení - divadlo	brod	uherský	brod za inscenaci hry 
Vlastimila Peška a Zdeňka Galušky slovácko	sa	súdí

Čestné uznání:
- marku	machalíkoVi za roli Maxe v inscenaci hry tenor na roztrhání
- Zdeně	háboVé za roli agáty v inscenaci hry Vizovický zázrak
- magdě	 dymáčkoVé za roli emily tombové v inscenaci hry hrobka 
s vyhlídkou
- marcelu	stejskaloVi za roli hamiltona Penworthyho v inscenaci hry hrobka 
  s vyhlídkou
- petře	jelínkoVé za roli Matky Jindřicha v inscenaci hry klíče na neděli
- jiřímu	GeleroVi za roli kleanta v inscenaci hry lakomec

Diplom:
- bedřichu	mokrému za roli tita Merelliho v inscenaci hry tenor na roztrhání
- martinu	bureŠoVi za roli Jeppeho z Vršku v inscenaci hry Jeppe z Vršku
- divadlu	brod	uherský	brod za kolektivní práci na inscenaci Slovácko sa súdí 
  aneb Fašank z věcí ludských
- jaroslavě	himmeroVé za roli anny Javorkové v inscenaci hry Nevěsta
- miroslavu	urubekoVi za roli učitele Bártka v inscenaci hry Nevěsta
- divadelnímu	souboru jana	honsy karolinka za inscenaci hry Nevěsta
-	karlu	dVořáčkoVi za hudební složku v inscenaci hry Vizovický zázrak
- ivu	macháčkoVi za roli Jindřicha Dostála v inscenaci hry klíče na neděli
- divadelnímu	spolku	kroměříž za inscenaci hry Jeptišky k výročí
- klášternímu	kolektivu	z	hobokenu za syntetické herectví v inscenaci hry 
  Jeptišky k výročí
- janu	dobeŠoVi	za roli harpagona v inscenaci hry lakomec

Odborná porota pracovala ve složení: PhDr. Vít Závodský - předseda, 
Mgr. Miroslava ernstová - členka, Ing. Dušan Zakopal - člen, Mgr. Petra 
kohutová - členka 
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Děkuji, Divadelní Koječák je skvělej!!! Přeji hodně úspěchů, autorům lehkou ruku 
a vtip do dalších čísel.
 Pěkný den, Jana Krejčířová       
 (zástupkyně ředitelky gymnázia Kojetín)

Hani, to je paráda, to je počteníčko, jste skvělí, moc se mi líbí, jak to letos dělá-
te!!!
  Eliška Izsová  
 (referent odboru výstavby, životního prostředí a dopravy)

Ahoj, milá redakce Divadelního Koječáka! S potěšením sleduji Vaši práci na tomto 
mimořádném (a dočasném) periodiku. Pomalu se přistihuji, že se na jeho nová 
vydání těším víc než na svou oblíbenou MF Dnes. Myslím, že jak nápad, tak jeho 
realizace jsou velmi šťastné, sršíte nápady, jste aktuální, vtipní a výstižní. V tak 
mladém a početně omezeném kolektivu připravit celé číslo  - to klobouk dolů! 
Vím, že makáte dlouho do noci a moc toho nenaspíte, o pravidelné stravě se taky 

moc mluvit nedá. Tak to ještě vydržte do neděle, kompletní sesta-
vu výtisků si nechám určitě na památku. Ještě jednou díky moc  
a hodně zdaru ve Vaši práci.
  Za Městský úřad Váš místostarosta Jirka Šírek.

Děkujeme redakční radě za profesionální zpravodajskou činnost.
 František Řezáč

Dvořka říkala, že Svača posílá každymu na úřad email, v něm je každej den novy 
číslo Divadelního Koječáka, a že je to velice vyborny.
 Redakce za Dvořku

Jelikož nám samochvála voní, klepeme si na rameno a chválíme sami sebe:-)
 Redakce

E M A I LO V Á  S C H R Á N K A
a n e b  h l a s  Ko j e t í n a


