
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI – 2013 
 

Docela MAlé divadlo Svitavy ( při SKS ve Svitavách) 
Vedoucí souboru: PaedDr. Radomila Oblouková 

 
    DOcela MAlé divadlo (DOMA) – studentský divadelní soubor, který vznikl v roce 1994 při 

Gymnáziu ve Svitavách, od roku 2006 je zřizovatelem divadla Středisko kulturních služeb 

 Svitavy.  

    Divadlo DOMA má  nyní 30 členů ve věku 12 – 25 let, děti a studenti pracují ve třech skupinách. 

Každá skupina má individuální program, jehož základem jsou:  improvizované výstupy, výuka ke 

kultuře projevu, základy rétoriky, „tvůrčí“ hodiny, moderování pořadů, konkrétní autorská 

divadelní představení a pořady, které jsou spojeny s regionální historií. Poslední dva roky existence 

souboru jsou spojeny „s esperantem“ - tedy se zájmem o ztvárnění divadelních her v tomto jazyce. 

Součástí „výchovy“ členů souboru DOMA je vedení k zodpovědnosti, prohlubování citového 

vnímání, objevování uměleckých hodnot a předávání estetických i citových hodnot „druhým“ - 

především vrstevníkům. 

 

 

 

I. skupina souboru (děti ve věku 12 – 14 let):  

 

Příprava a realizace autorského divadelního představení Tobiáš Lolness (divadelní scénář: 

R. Oblouková, na motivy knihy T. de Fombelle)  –  termín: leden – červen 2013 

 

Příprava scénáře divadelní hry Oliver Twist, literární besedy o knihách s dětskými hrdiny, 

improvizované výstupy  –  termín: září – prosinec 

 

 

 

Uskutečněná představení div. hry Tobiáš Lolness: 

 

Duben 2013  

 pro žáky Speciální školy ve Svitavách (divadlo Trám) 

 účast na krajské postupové přehlídce Svitavský dýchánek (čestné uznání) 

      

      Květen 2013                   

      -    pro žáky  nižšího ročníku gymnázia – 50 dětí  (divadlo Trám) 

 

           Červen 2013 

           -    pro veřejnost v rámci Noci v muzeu – asi 150 diváků (Ottendorferův dům) 

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



    

II. skupina souboru (15 – 25 let): 

  

 Příprava a spoluorganizace cyklu pořadů Hledání hvězdy Davidovy  –  termín: duben 2013 

 

Příprava a realizace pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“, tedy Ottendorferova 

domu  - stylizované noční představení (pro děti i dospělé) s promítáním filmu z roku 1912, 

tancem, hudbou a scénkami ze života města počátku 20. století. Součástí noční prohlídky je 

již tradičně „zjevení se“ svitavského strašidla Kuli ve věži Červené knihovny. 

                                                                                                             - termín: červen 2013  

Příprava div. představení R.U.R. v esperantu na mezinárodní esperantský kongres (autorsky 

upravený scénář na motivy div. hry K. Čapka) – termín: leden – červenec 2013 

 

Příprava a realizace div. představení R.U.R. v češtině – termín: září – prosinec 

 

            Pomoc při organizaci přehlídky Svitavský FANDA – zajištění moderátorů, hostesek, 

            průvodců hostujících souborů a další organizační servis – termín: duben  

 

 

 

Realizace pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“ 

 

Červen 2013  

 určeno pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu – asi 150 diváků  (Ottendorferův 

dům) 

   

 

Realizace představení  R.U.R. v esperantu 

 

Březen 2013 

 účast na mezinárodní divadelní přehlídce FESTIVADLO Brno (udělena hlavní cena: 

Prix du langage) – určeno asi pro 300 diváků – vesměs studentů mnoha zemí Evropy 

 

Červen 2013 

 účast na mezinárodní divadelní přehlídce „Divadlo jazyků“ Praha 

 

Červenec 2013 

 účast na 98. světovém kongresu esperanta v Reykjavíku (hala HARPA) 

- určeno asi pro 1000 diváků z celého světa 

 

Září 2013 

 vystoupení k významnému výročí svitavského esperanta (divadlo Trám) 

určeno asi pro 100 diváků ČR i Svitav 

 

 

Uskutečněná představení R.U.R. v českém jazyce 

(doplněno vyprávěním o Islandu) 

 

Prosinec 2013 

 pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (VI. ZŠ) – určeno asi pro 100 žáků ZŠ 

 pro žáky kvinty, sexty, 1. - 3. ročníku Gymnázia ve Svitavách – asi 120 diváků 

 



 

 

 

 

III. skupina souboru (18 – 25 let): 

 

 Příprava a realizace představení  „Sedm kroků od prádelny“ (scénář: R. Oblouková, na 

motivy div. hry Leonarda Gershe), představení oceněno r. 2012 na přehlídce Svitavský 

FANDA – čestné uznání za režii, dramaturgickou úpravu a herecké výkony, účast na 

Národní přehlídce studentského divadla „Mladá scéna“ - termín: leden 

 

Příprava divadelního představení Emílie i Emila (scénář: R. Oblouková)  

                                                                                        - termín: říjen – prosinec 

     

 

           Realizace představení „Sedm kroků od prádelny“ 

 

          Leden 2013 

         -  určeno pro studenty SZŠ ve Svitavách (divadlo Trám) – asi 120 diváků 

 

 

 

    

 

Prezentace divadla DOMA v roce 2013: 

 

 
 Rozhovor PaedDr. R. Obloukové pro mezinárodní rozhlasovou stanici „Rádio Verda“ Ostrava 

o vystoupení divadla DOMA ze Svitav v Reykjavíku i o svitavském amatérkém divadle 

(srpen 2013) 

 Článek pro „Naše noviny“, nezávislý poberounská občasník o představení R.U.R., a to  z 

pohledu „hostujícího“ herce divadla DOMA, Dr. Petra Chrdle (srpen 2013) 

 Článek pro svitavský měsíčník „Naše město“ - DOMA na Islandu (září 2013) 

 Reportáž o Islandu a divadle DOMA pro CMS TV   (říjen 2013) 

 „Netolický zpravodaj“ o svitavské verzi představení R.U.R. na Islandu a divadle DOMA    

(říjen 2013) 

 Článek v mezinárodním časopise REVUO ESPERANTO o vystoupení studentského souboru 

DOMA z České republiky před 1000 diváky z celého světa (autor prof. H. Tonkin) 

 (listopad 2013) 

 Článek v časopisu „Společnosti bratří Čapků“ s názvem Studenti ze Svitav . . . Ing. M. Turková 

jako účastnice 98. mezinárodního kongresu popisuje „úspěch“ svitavského představení 

R.U.R. na Islandu (prosinec 2013) 

 

 

Prezentace divadla DOMA  také na webový stránkách:  www.divadlodoma.wz.cz 

 

 

 

 

 

 Ve Svitavách 15. 1. 2014                                                             PaedDr. Radomila Oblouková 

                                                                                                                     vedoucí souboru  

http://www.divadlodoma.wz.cz/

