
Seznámení s výhledem činnosti souboru na rok 2014

Třetím úkolem, kterým mne výbor pověřil pro dnešní jednání valné hromady, 
je podání informace o výhledu činnosti pro letošní rok.
Přestože řada z vás je o výhledu činnosti informována, alespoň v rozsahu her, 
na kterých se svojí činností podílíte, pokusím se vizi pro toto období shrnout.
Jarní  sezónu  zahájil  soubor  dvěma  vystoupeními  „Hříček  o  královnách“ 
na domácím jevišti a touto hrou se bude prezentovat po celou jarní sezónu. 
Manažer souboru Petr Tomášek zajistil pro období březen – květen po třech 
představeních měsičně, což považujeme za přiměřené vytížení členů souboru. 
Začala  se  zkoušet  nová  hra.  Jak  již  zaznělo  ve  zprávě  o  činnosti  výboru, 
Tereza Blažková nacvičuje hru Jana Váchala „Paní Colombová zasahuje“.
Realizaci pojala i jako součást své závěrečné studijní práce a i to byl důvod, 
proč  toto  dílo  výbor,  po  dohodě  s  Vlastou  Drdou,  upřednostnil  před  jím 
plánovanou  řežií.  Termín  premiéry,  tradičně  v  Říčkách,  je  plánován 
na polovinu listopadu a začátkem prosince by měla být i ústecká premiéra.
V současné době se uvažuje o znovuuvedení hry „Bylo, nebylo“ pro podzimní 
sezónu letošního  roku  s  pokračováním její  produkce  v  roce  2015,  s  čímž 
souhlasí režizéři Radka a Víťa Bucháčkovi. Zda se tento záměr podaří naplnit 
záleží  především  na  tom,  zda  účinkující  budou  ochotni  odehrát  v  těchto 
obdobích  tolik  představení,  na  kterých  se  režizéři  mezi  sebou  dohodnou. 
Protože  se  hlásíme  s  hrou  „Hříčky  o  královnách“  na  národní  přehlídku 
seniorského  divadla,  pro  kterou  splňuje  naše  obsazení  podmínky  a  jak 
„Hříčky“,  tak  „Paní  Colombová“ by se  měly zúčastnit  krajských přehlídek, 
kam se letos „Hříčky“ nedostaly (v Třešti bylo přeplněno a tak nás z cizího 
kraje  nevzali  a  pro  Pardubický  kraj  se  naopak  pro  nedostatek  účastníků 
přehlídka  vůbec  neuskutečnila),  je  nutné  i  v  podzimním  a  jarním  termínu 
dodržovat určitou frekvenci vystoupení jednotlivých představení. Tu dohodu 
mezi režizéry a stanovisko účinkujících je potřeba znát skutečně co nejdříve, 
protože  teď  je  doba  k  zajišťování  podzimních  představení,  především 
na městských štacích, kde program připravují kulturní zařízení, která ho tvoří 
alespoň s půlročním předstihem. Apeluji proto na všechny zúčastněné, aby 
se na této záležitosti co nejdříve dohodli.
Byl  bych  velice  rád,  abychom  i  v  příštím  roce  zachovali  všechny 
„nedivadelní“  aktivity  v  současném rozsahu,  protože  je  vnímám pro  chod 
souboru jako velice prospěšné. Jsou důležitým pojítkem mezi členy souboru 
účinkující v různých inscenacích i s těmi, kteří nemají možnost se v danou 
chvíli zapojit.
Právě  tato  setkání  jsou  cestou  k  vytváření  dobré  party  a  vzájemných 
přátelství,  bez  kterých  si  činnost  našeho  souboru  dovedu  jen  těžko 
představit. Věřím, že v sobě máme nejen zájem, ale i dostatek sil tyto plány 
naplnit.  

Tímto konstatováním svoji zprávu končím. Děkuji za vaši pozornost.

                                                                                          Jan  Š t ě p á n s k ý
                                                                                           předseda souboru 


