
ZPRÁVA O ČINNOSTI – 2016

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. 
    Soubor DOMA je svitavský divadelní soubor, který dlouhodobě (23 let) „vychovává“ děti i 
studenty a současně funguje na bázi dětského a studentského divadla, které je vedeno amatérsky, 
tedy „neprofesionálním“ vedoucím. Navazuje tak na činnost významné svitavské osobnosti, paní 
prof. Marie Votavové.. 
    Divadlo DOMA  má  25 členů ve věku 12 – 26 let. Děti a studenti pracují ve třech skupinách, 
skupiny se scházejí odděleně, nebo při společných projektech současně, a to 1 až 2x  týdně 
(v divadle Trám, v Nadačním domě J. Plívy nebo v literární učebně gymnázia), každá skupina má 
vlastní program  a  realizuje konkrétní divadelní  představení. Společně pak členové divadla DOMA 
připravují program k regionálním kulturním akcím: např. Hledání hvězdy Davidovy, Noc v muzeu a 
organizačně pomáhají se zajišťováním všech pořadů divadla DOMA. Každoročně soubor vytvoří 
jedno divadelní  představení v „širším obsazení“ (2 až 3 skupiny společně).
   Od roku 2011 soubor DOMA hraje svá představení i v esperantu – tak prezentuje i propaguje 
českou kulturu na mezinárodních setkáních pro stovky diváků z desítek zemí světa.

I. skupina souboru (děti ve věku 12 – 15 let):

Realizace divadelní hry „Broučci“ (J. Karafiát) –  scénář: R. Oblouková
      termín: leden  –  prosinec

      Realizace divadelní hry „Oliver Twist“ (dle vlastního scénáře) na motivy románu Ch. 
Dickense
      termín: duben

     Základní prvky jevištní a recitační průpravy nových členů divadla DOMA
     

Příprava a realizace vánočního divadelního představení „ Vánoce, Vánoce přicházejí ..“   
 termín: září - prosinec

           Příprava pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
            termín: květen  2016

          
Uskutečněná představení   

            Duben 2016, gymnázium
               Oliver Twist
            -  představení pro žáky ZŠ a gymnázia v rámci čtenářských dílen



             Květen 2016, Ottendorferův dům
                 „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“, J. Karafiát: Broučci

- představení  pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu – asi 200 diváků – dvě noční 
prohlídky s průvodci   

                 Noční prohlídky Ottendorferova domu s pohádkovými příběhy (J. Karafiáta a K. Čapka), 
tajuplnou podzemní cestou, strašidlem Kuli a písničkami Pavly Boučkové)

             Prosinec 2016, divadlo Trám
- „Vánoce, Vánoce přicházejí…“ - představení pro speciální školu a žáky gymnázia – 

asi 150 diváků

   
II. skupina souboru (15 – 18 let):
 

Příprava scénáře a realizace představení divadelní hry „Ze života hmyzu“ 
termín: leden  – prosinec 2016

Příprava scénáře a realizace představení divadelní hry „Ze života hmyzu“  v esperantu
termín: leden  – červenec 2016

Filmová podoba scénáře pro mezinárodní vysílání stanice Verda
termín: květen 2016

           Příprava pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“
           termín: červen  2016 

        
            Uskutečněná představení

           Květen 2016
- natáčení scén z divadelní hry Ze života hmyzu (P. Kaščák – režisér)

určeno pro mezinárodní vysílání stanice Verda

Červen 2016, Ottendorferův dům
-    realizace pořadu „Tajuplná prohlídka Červené knihovny“

                určeno pro děti i dospělé v rámci Noci v muzeu (scény z divadelní hry Ze života 
hmyzu, improvizace,…) –  asi 200 diváků  - dvě noční prohlídky s průvodci

           Červenec 2016 (23.7. – 30.7.2016) Nitra, SR
          - „Velká cesta“ divadla DOMA na Slovensko – představení Ze života hmyzu (v 
esperantu) – určeno pro účastníky 101. mezinárodního kongresu esperanta (asi 800 diváků 
z 50 zemí světa)



             Listopad 2016, divadlo Trám

- premiéra divadelní hry „Ze života hmyzu“ (scénář: bratři Čapkové a Radka 
Oblouková, hrají: Přemysl Dvořák, Daniel Šrajbr, Áďa Šikulová, Kačka Horská, Anička 
Fiedlerová, Jakub Kopriva, Martin Pittner, Evička Doláková, Karin Pavlovova, Jonáš 
Kopačka) – asi 150 diváků

Prosinec 2016 

-  představení  „Ze života hmyzu“ – určeno pro studenty gymnázia a žáky 8. a 9. tříd 
ZŠ – asi 150 diváků (2 představení)

                     

III.   skupina souboru (18 – 26 let)

Příprava a realizace divadelního představení Emílie   (scénář: M. Mackenzie, R. Oblouková) 
           termín: srpen   – prosinec  2016

Příprava a realizace div. představení  Ze života hmyzu v esperantu ( úprava scénáře na 101. 
mezinárodní esperantský kongres v Nitře)
 termín: leden – červenec  2016

Příprava a realizace div. představení Ze života hmyzu v češtině, úprava scénáře, změna 
hereckého obsazení
 termín: září - listopad  2016

Uskutečněná divadelní představení Emílie   

Říjen 2016, Třebechovice pod Orebem

-  přehlídka amatérských divadelních souborů Symposion 2016, představení „Emílie“ 
(scénář: M. Mackenzie, úprava: R. Oblouková, hrají: Tereza Oblouková, Adéla 
Šikulová, Přemek Dvořák) – určeno asi pro 80 diváků

Listopad 2016, Lanškroun
- divadelní přehlídka Lathife – určeno asi pro 100 diváků

        Ve Svitavách  20. 2. 2017                                                                                                                                                                 



PaedDr. Radomila Oblouková                                                                                                                                                                                                                           
vedoucí souboru 

 

Webové stránky divadla DOMA: www.divadlodoma.g6.cz    


