
ZPRÁVA O ČINNOSTI – 2018 
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 (25 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 - 30 členů ve věku 12 – 26 let. Děti a studenti pracují ve dvou skupinách, 

skupiny se scházejí odděleně, nebo při společných projektech současně, a to 1x až 3x týdně (v divadle 

Trám, v Nadačním domě J. Plívy, v Ottendorferově domě 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, představení pro Speciální školu ve Svitavách a organizačně pomáhají se zajišťováním všech 

pořadů divadla DOMA.  

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. Několikrát byl 

soubor pozván s kulturním programem na nejprestižnější esperantskou akci, a to světový kongres – na 

Island (2012), do Slovenské republiky (2016) a do Jižní Koreje (2017). 

 

 

 

Program  divadla  DOMA 
 

 

1. Soubor dětí ve věku 12 – 14 let 

 

- Příprava filmového scénáře s názvem Klíče 

- Natáčení filmu Klíče, děti souboru v roli spoluscénáristů, asistentů režie, kameramanů, herců 

- Příprava a realizace dabingu v esperantu 

- Převedení  esperantské verze do českého jazyka 

- Finální úprava filmu Klíče 

- Příprava filmového materiálu pro mezinárodní soutěž hraného dětského filmu v esperantu, a  

   to v Číně – Teo kaj amo 2019 

-Příprava filmového materiálu pro amatérskou soutěž určenou dětským hercům, 

  kameramanům, asistentům režie... v Uničově 

 

-Příprava a realizace výstavy v Klubu esperantů s názvem Divadlo DOMA a esperanto 

 

-Příprava a realizace představení pro děti ZŠ i víceletého gymnázia – scény z pohádky Mrazík, 

únor – červen 2018; scénická příprava divadelní hry Hrátky s čertem, listopad -prosinec 2018 

 

2. Soubor studentů a absolventů gymnázia, 16 – 30 let 

 

- Ze života hmyzu – derniéra představení pro veřejnost 

- Příprava a realizace představení Zlatá šedesátá 

- Příprava scénáře knihy Terryho Pratcheta Maškaráda 

- Fantaskní a realistické prvky scénáře 

- Hudební a taneční složky scénáře 

- Režijní koncepce, příprava představení Maškaráda 

 



3. Společné projekty 2018 

 

Noc v muzeu 2018  
Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny - 1.6. 2018 (20:00, 22:00) 

Komentovaná prohlídku Ottendorferovy knihovny - návštěvníci se vrátili v čase do 1. června roku 1968 

(období naděje, radosti, očekávání). Noční prohlídka Ottendorferova domu byla spojena s pohádkovými 

příběhy, tajuplnou podzemní cestou, strašidlem Kuli a s představením Zlatá šedesátá  a písničkami 

Semaforu či Marty Kubišové. Slavnosti se zúčastnila vládní delegace, skupina „hippies“ či místní skauti a 

pionýři. 

 

Výročí křištálové noci – 12.11.2018 

Slavnostní odhalení pamětní desky k výročí vypálení svitavské synagogy 

Divadlo DOMA spolu s vedoucí R. Obloukovou, iniciátorkou ukládání tzv. Stolpersteinů ve Svitavách, se 

spolupodílelo na slavnostním aktu odhalení pamětní desky vypálené synagogy a připomenutí počátku 

holocaustu ve městě.   

 

Ve Svitavách 23. 2. 2018                                                                            PaedDr. Radomila Oblouková                                                                                                                                                                                                                                       

vedoucí divadla DOMA 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdAJ69wD2ac 
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