
 

 

 VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI – rok 2019  

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. 

 Divadlo DOMA  - 28 členů  (do června r. 2019) ve věku 12 – 29  let, ve 2.  pololetí 2019 členů 18.  Děti 

pracují ve skupinách, ty 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, vánoční představení pro děti základních škol či  Speciální školy ve Svitavách a 

organizačně pomáhají se zajišťováním všech pořadů divadla DOMA.  

Od roku 2011 soubor DOMA hraje svá představení i v esperantu. 

Článek pro časopis Staro 

Program  divadla  DOMA 

 

1. Soubor dětí ve věku 13 – 15 let 

- Scénická příprava divadelní hry Hrátky s čertem, realizace představení  

   (upravená verze dramatické báchorky, scénář R. Oblouková) 

- Příprava divadelní scény, kostýmů, hereckých i hudebních výstupů 
- „Výuka“ budoucích moderátorů  (jevištní mluva, kontakt s diváky, příprava výstupů, práce s texty) 

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

    (leden – červen 2019) 

- Příprava scénáře knihy Terryho Pratchetta Maškaráda (scénář R. Oblouková a soubor) 

- Fantaskní a realistické prvky scénáře 

- Hudební a taneční složky scénáře 

- Převedení  scénáře do jevištní podoby - nedokončeno (zdravotní důvody, studium v zahraničí) 

- B. Němcová: Tři přadleny (scénář: J. Kopřiva, E. Doláková, M. Pittner) 
- Naše irská rodina – příprava divadelního scénáře 
 
3. Spolupráce se svitavským Klubem esperantistů i Českým esperantským svazem 
- Spolupráce s režisérem P. Kaščákem 
- Filmový scénář – natáčení a dabing 
 

 

      Společné projekty souborů DOMA 

 

Noc v muzeu 2019  

Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny – 31. 5. 2019 (20:00, 22:00) 

Komentovaná prohlídka Ottendorferovy knihovny – děti i dospělí se vrátili v čase do května roku 

1969; atmosféra byla spojena s činem Jana Palacha, hrdým vzdorem i přizpůsobením se  (propojeno se 

svitavskými„příběhy“). Noční prohlídka knihovny byla  doplněna dramatickou báchorkou Hrátky s čerty a 

http://www.divadlodoma.g6.cz/wp-content/uploads/2019/10/081st319.pdf


 

 

pohádkou Tři přadleny; happening končil orientálním tancem, ochutnávkou čaje a tajuplnou cestou 

podzemím. (asi 300 diváků) 

Studentský divadelní maratón 2019  - 26. 6. 2019                                                               Soubor 

DOMA a studenti gymnázia: Hrátky s čertem, Tři přadleny, Dívčí válka (F. R. Čech), Cesta na severní 

pól, České nebe ( Divadlo J. Cimrmana  - upravený scénář) 

Představení pro ZŠ Sokolovská - 27.6. 2019   Hrátky s čertem (J. Drda), Tři přadleny (B. Němcová) 

Pohádkové Vánoce   12.12. 2019  - divadlo Trám (představení pro děti Speciální školy ve Svitavách  

a žáky ZŠ)   Program: koledy, orientální tance, vánoční zvyky, pohádka – Hrátky s čertem     

 

                            

 

                  

 

Ve Svitavách 22. 2. 2020                                                              PaedDr. Radomila Oblouková                                                                                                          

.                                                                                                                             vedoucí divadla DOMA 

 

 

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