Výroční zpráva DS bratří Mrštíků Boleradice za rok 2018
Práce Správní rady v roce 2018
Správná rada ve složení předseda Jindřich Kahoun, jednatelka Bohuslava Chalupová, hospodářka Dana
Veselá a členové Iva Kahounová, Šárka Soukopová, Pavel Svoboda a František Koráb se scházela 2x
měsíčně. Celkem se za období od minulé valné hromady rada sešla 25krát.
Rada na svých schůzích projednávala vedle běžné úřední agendy především organizaci života spolku,
jeho hospodaření, dotační politiku, technické zajištění akcí, úkoly spojené s provozem a údržbou
budovy a související úkoly.
Předseda a jednatel zajišťovali především úkoly související s organizací, smluvními vztahy a
legislativními povinnostmi, hospodářka spolku zabezpečovala objednávky a vstupenky na představení,
provoz pokladny divadla a přípravu podkladů pro zpracování účetnictví. Iva Kahounová měla na
starosti plánování akcí a zajišťování a organizaci představení, divadelního bálu a výstav. Pavel Svoboda
realizoval ve spolupráci s dalším technikem všechny technické úkoly, jak v souvislosti se zajištěním
představení a jiných akcí, tak také rozvoj této oblasti. Šárka Soukopová zajišťovala stravování
hostujících souborů, má na starosti divadelní nástěnku, eviduje výpůjčky kostýmů a vede kroniku DS.
Správní rada se také účastnila a organizovala pěti jednání odborné rady, na které jsme společně
s ostatními členy diskutovali především rozvojová témata a budoucnost našich společných aktivit.

Představení, zájezdy a přehlídky
Vlastní výčet všech akcí je podobně jako v ostatních letech velmi rozsáhlý. Odehrálo se u nás celkem
50 představení, z toho 21 našich a 29 hostujících souborů. Celkový počet našich diváků přesáhl šest
tisíc.
V roce 2018 jsme uváděli celkem čtyři naše tituly: Kříž u potoka (derniéra v lednu), Jezinky a bezinky
14x (9x doma a 5x jsme hostovali), Jízlivého glosátora (2x jsme hostovali) a Duchové Vánoc (5x
doma). Se hrou Jezinky a bezinky jsme se zúčastnili krajské přehlídky Hanácký divadelní máj v
Němčicích nad Hanou.
Tradiční Jarní předplatné a předplatné Rodiče s dětmi do divadla jsme obohatili o Sváteční předplatné,
které jsme uspořádali k 100. výročí založení republiky.
Další představení byla odehrána pro školy a v rámci celoevropské akce Noc divadel.
Doprovodné aktivity byly v roce 2018 tvořeny následujícími akcemi: uspořádali jsme 24. divadelní bál,
pomáhali jsme s Fotbalistou okresu Břeclav, se školní akademií ZŠ a MŠ Boleradice, s koncerty ZUŠ
Klobouky, naši členové spolupracovali na organizování orelské Divadelní dílny. Uspořádali jsme 3
výstavy.
Pro členy spolku jsme připravili divadelní zájezd a zájezd do divadla v Praze a na konci roku opět
tradiční Divadelní Silvestr.

Organizační a technické záležitosti
V roce 2018 jsme také pokračovali v dalších investicích spojených s údržbou a rozvojem divadelní
budovy. V létě jsme provedli ve spolupráci s Jednotou Orel Boleradice rekonstrukci zadní šatny a
provedli generální úklid kostýmů, které jsou aktuálně uspořádané v nových šatních skříních. V těchto
prostorách také vzniklo místo pro ukládání papírových archívů a divadelní knihovny scénářů a knih.
Všem, kteří se zúčastnili brigád souvisejících s rekonstrukcí a úklidem ještě jednou děkujeme.
Ve spolupráci se sponzory jsme vyhudovali novou wifi síť a posílili připojení budovy k internetu.

Dále zajišťujeme ze zákona povinné pravidelné prohlídky a revize. Patří sem kontroly plynovodu,
plynových zařízení jako jsou kotle, ohřívače vody, regulátor plynu (plynoměr), revize tlakových nádob,
požárních klapek, hydrantů a hasicích přístrojů, nouzového osvětlení, elektroinstalace, hromosvodu,
ručního elektrické nářadí, kouřovodů, jevištního zařízení.
Pořídili jsme výpravy her Duchové Vánoc a Počestné paní aneb Mistr ostrého meče.
Pro samotný chod divadla je nezbytný kvalitní provoz šaten, bufetu a jeho zásobování. Tyto úkoly
obstarávají Eva Charvátová a správce divadla Bohuslav Chalupa. Vzhledem k počtu akcí konaných v
divadle je to často úkol nelehký. Oběma za jejich pracovní nasazení děkujeme.
V oblastním i vrcholovém vedení SČDO dále pracuje Jan Koráb, který tak zúročuje zásadní postavení
našeho spolku nejen mezi jihomoravskými ochotníky. Náš DS je kolektivním členem SČDO v rámci
Jihomoravského kraje.

Péče o členy a spolupráce
Naše činnost ve spolku je dobrovolná a bezplatná. Proto chceme členům dopřát alespoň nějaké
výhody. A těmi je např. 50 % sleva na vstupenky, pro aktivně zapojené členy dvě vstupenky zdarma
na premiéru, doprava na zájezdy zdarma, příspěvky na ubytování i na stravu.
Členové mají možnost se vzdělávat, jezdit na školení, semináře či dílny týkající se divadla. Pronájem
prostor v divadle např. na rodinné oslavy je pro členy DS zvýhodněn pouze za cenu provozních
nákladů. Stejně tak mají členové možnost zapůjčení kostýmů, rekvizit či literatury zdarma.
Dojíždějícím členům vždy, když finanční situace dovolí, stejně jako v letech minulých, rádi přispějeme
alespoň částečně na jejich dopravu do Boleradic.
Ovšem v oblasti péče o členskou základnu máme také nedostatky. O problematice stárnutí souboru a
nedostatku mladých jsme už hovořili mnohokrát. Bohužel, nenašel se dosud nikdo, kdo by se práce s
dětmi ujal. Znovu opakuji, že každá projevená snaha v tomto směru bude vítána i podpořena.

Závěrem
I za rok 2018, podobně jako tomu bylo v předcházejících letech můžeme činnost a výsledky práce DS
bratří Mrštíků Boleradice opět hodnotit jako velmi úspěšné. Udrželi jsme šíři a kvalitu všech aktivit,
spolupracujeme na akcích s Jednotou Orel, vedením obce Boleradice, se ZŠ a MŠ Boleradice i ZUŠ v
Kloboukách, dalšími organizacemi a také divadelními spolky.
Na závěr chci poděkovat všem členům divadelního spolku i jejich rodinným příslušníkům a přátelům,
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do dění divadla. Nepatří sem jen samotné hraní divadla, ale také
starost o provoz a údržbu budovy, zajišťování nejrůznějších věcí jako jsou nákupy, objednávky, starost
o soubory, zajišťování jídla a ubytování pro ně, řada nejrůznějších jednání, bezplatné šití kostýmů,
jejich shánění a pořizování, služby v bufetu, šatně atd.
Zvláště bych chtěl poděkovat svým kolegům a kolegyním ve správní radě divadla, kteří bezesporu
věnují divadlu největší množství svého volného času.
Velký dík patří také našim mecenášům a sponzorům.
O naše divadlo je v širokém okolí stálý zájem což dokládá nejenom zájem a obsazenost na našich
akcích, ale také to, že se naši diváci vracejí a zájemců o naše divadlo přibývá. Proto si přeji, aby práce
v divadle přinášela radost nám samým, což je dle mého názoru nejdůležitější, ale také našim divákům,
což je neméně důležité.

V Boleradicích dne 3.3.2019, Jindřich Kahoun, předseda spolku

