
Vyhodnocení ankety
(ne)spokojeného diváka
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1. NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU 2018

i. Jezinky a bezinky 30%
ii. Duchové Vánoc 26%
iii. Balada pro banditu 11%
iv. Kříž u potoka 11%
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2. NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOUBOR, který jste viděli v našem divadle

i. DS bratří Mrštíků 61%
ii. Vlastenecká omladina Vídeň 25%
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3 NEJOBLÍBĚNĚJŠÍ DIVADLO V ČR

i. Městské divadlo Brno 26%
ii. Národní divadlo Brno 22%
iii. Divadlo Boleradice 22%
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4 NEJŽÁDANĚJŠÍ ŽÁNR

i. KOMEDIE 2,1
ii. HISTORICKÁ HRA 3,3
iii. DETEKTIVKA 3,7
iv. ZPĚVOHRA 4,0
v. VESNICKÉ DRAMA 4,4
vi. POHÁDKA 5,0
vii. TRAGÉDIE 5,2
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ČÍM NIŽŠÍ ČÍSLO, TÍM ŽÁDANĚJŠÍ ŽÁNR



5 KTERÝ DEN NEJRADĚJI DIVADLA

i. SOBOTA 66,7%
ii. PÁTEK 19,0%
iii. NEDĚLE 4,7%
iv. Jiný den 9,5%
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6 ODKUD K NÁM JEZDÍTE 7



7 CO SE VÁM LÍBÍ
Líbí se mi houževnatost, úsilí a pracovitost
všech boleradských ochotníků. Obdivuji

mnoho let všechny, nejen herce ale i ostatní
dobrovolníky souboru. Velmi si vážím jejich

práce a toho kolik volného času dobrovolně
věnují tomu, abychom my diváci mohli

usednout do křesel v divadle a prožívat krásná
divadelní představení. Všech členů divadla si

moc vážím.

Obdivujeme vysokou aktivitu vedoucích i členů
divadelního spolku, množství akcí, které zajišťují,

celoroční program a výběr her.

Velká nabídka
kvalitních představení
během celého roku,

pořádání výstav, Noc
divadel, divadelní

zájezdy. Divadelní bál !!

Obdivujeme vysokou
aktivitu vedoucích i
členů divadelního

spolku, množství akcí,
které zajišťují, celoroční
program a výběr her.

Paní režisérka Chalupová má velký
cit pro obsazování rolí a paní

Kahounová taktéž. Jen tak dál.

Rozmanitost představení a Divadelní bál.Líbí se nám
nadšení a
zápal pro
divadlo.

Všechno.
Rada pracuje na 100%

Příjemné prostředí, dobří lidé.

Noc divadel, ples, stále nové kusy.

Mnoho
zajímavých
představení,
pěkné
prostředí a
příznivé ceny.
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8 CO SE VÁM NAOPAK NELÍBÍ

V této chvíli mně nenapadá nic co bych k této Vaší otázce mohla napsat.
Nemáme nic, co by se nám nelíbilo.
Chybí pohádky pro děti a s dětmi.
Vše ok, nic bych neměnila
Nic bych neměnila.
Nevím. Snad nic.
Jsem spokojen.
Větší přehlídky.
Nic zásadního.
Nic.
…
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9 NA ZÁVĚR JSTE NÁM NAPSALI

Vyslovit velký obdiv za obětavost, profesionalitu (i přes to, že se jedná o
amatérský soubor), všestrannost, podchycení mladé generace, úctu k
předchůdcům apod. Přání stále plného divadla spokojených diváků.

Všem Vám moc děkuji, vážím si Vaší práce tak, že to ani slovy nedokáži
vyjádřit. Vždy se k Vám těším a vedu k Vám své přátele i svoji rodinu tak, jak
to dělávala moje maminka, která byla Vaší velkou obdivovatelkou a
pravidelnou divačkou.

Jen tak dál, ať se vám daří!!

Jste skvělí !
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9 NA ZÁVĚR JSTE NÁM NAPSALI

Všem vám děkujeme a držíme palce do dalších aktivit.

Mnoho dalších krásných her.

Je mi líto, že se již v Boleradicích nekonají akce, jako například zarážení hory
- ale chápu, že v této situaci není vina jen na DS, ale je zde zapotřebí
kooperace i dalších spolků této obce.

Mnoho sil do další práce, jen tak dál.

Jedno velké uznání za Vaši činnost a do budoucna ZLOMTE VAZ.

Závidím vám…
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DĚKUJEME

12

© BOLERADICE, 2019


