
Výroční zpráva DS bratří Mrštíků Boleradice za rok 2020

Práce Valné hromady a Správní rady

Valná hromada se sešla dne 14. června 2020, zvolila dva nové členy správní rady (Libuši Klímovou a
Jiřího Jančíka) a poděkovala odcházejícím členům, Šárce Soukopové a Františku Korábovi, za
odvedenou práci v uplynulém volebním období. Dále schválila výsledky hospodaření, finanční plán na
rok 2020, Etický kodex a účast spolku na Boleradickém vinobraní 2020.

Správní rada se v roce 2020 sešla celkem 19krát a na svých jednáních se zabývala:

· organizací divadelního provozu, což jsou především předplatné, představení hostujících
souborů, přehlídka MDJ, Noc divadel, představení domácího souboru a organizací zkoušek a
pronájmů divadelních prostorů, přípravou divadelního bálu, účasti na hostování a kulturních
akcích pořádaných jinými organizacemi.

· přípravou nových představení a zajišťováním akcí pro členy
· jednáním s partnery, divadelními spolky, organizacemi státní správy a samosprávy, sponzory,

podporovateli a novináři
· zabezpečením provozu a provozuschopnosti divadla
· propagací Divadelního spolku bratří Mrštíků, Divadla Boleradice a aktivit, které jsme pořádali
· modernizací budovy divadla a údržbou jejich součástí
· financováním divadelního provozu a zajišťováním finančních prostředků formou dotací a

darů od našich sponzorů a podporovatelů

Správní rada pracovala jako tým, v němž měl každý člen správní rady přidělenou agendu, za kterou
odpovídal ostatním členům správní rady a zabezpečoval realizaci souvisejících úkolů. Členění
odpovědností je podrobně popsáno v interním dokumentu „Kompetence členů SR pro období 2020-
2022“.

Představení, zájezdy a přehlídky

Rok 2020 byl pro divadlo a divadelníky nepříznivý. Vládou vyhlášený výjimečný stav v měsíci
březnu způsobil přerušení veškerých divadelních aktivit na téměř tři měsíce v první polovině roku a
totéž se opakovalo v posledních třech měsících roku. Mnoho představení bylo přeplánováno a také
zrušeno.

Celkově jsme odehráli v našem divadle 24 představení a stejný počet jsme zrušili nebo přeplánovali na
následující rok. Počet diváků činil 2400 za celý rok, to je poklesl o více jak 60 % oproti očekávání i
skutečnosti předcházejících let.

V roce 2020 jsme měli na repertoáru tři tituly: Duchové Vánoc (0x doma a 1x jsme hostovali v obci
Sivice), Počestné paní aneb Mistr ostrého meče (3x doma a 1x jsme hostovali v obci Libice nad
Cidlinou) a Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku (6x doma a 1x na soutěžní přehlídce
v Němčicích nad Hanou).

Se hrou Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku jsme se zúčastnili krajské přehlídky Hanácký
divadelní máj v Němčicích nad Hanou a postoupili na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou.

Tradiční Jarní předplatné a předplatné Rodiče s dětmi do divadla se nám podařilo ve složité pandemické
situaci odehrát celé, s výjimkou představení Slaměný klobouk.



Významné akce roku 2020, které je důležité zmínit

Začátkem roku jsme společně s prof. PhDr. Josef Ungrem, CSc. uspořádali výstavu na téma
Jihomoravské šibenice.

Pro vyhodnocení nejlepšího sportovce „Fotbalista roku“ jsme pronajali divadlo v lednu.

Dne 22. února se uskutečnila premiéra představení „Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku“
v režii Jiřího Brabce.

Doprovodných a významných aktivit, na kterých jsme se podíleli nebo je organizovali, se počátkem
roku podařil 29. února zorganizovat 26. divadelní bál s podtextem „Květinou řekneš vše“.

Obnovenou krajskou divadelní přehlídku Mrštíkovo divadelní jaro, původně plánovanou na 27. – 29.
března a 3. – 5. dubna 2020, se podařilo zorganizovat 18. – 21. června 2020 s upraveným
programem.

Těsně před prázdninami jsme se zúčastnili Krajské soutěžní přehlídky Hanácký divadelní máj a získali
ocenění ve formě Doporučení postupu na Krakonošův divadelní podzim s inscenací Kulhavý mezek
aneb Výbuch na jičínském zámku“ v režii Jiřího Brabce.

V průběhu prázdnin jsme v Hronově na festivalu Jiráskův Hronov převzali cenu Pavla Dostála pro
Divadelní spolek bratří Mrštíků jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i
organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj amatérského divadla. Cenu nám udělil
Festivalový výbor (město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo
kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Amatérská divadelní asociace, České středisko
AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních
ochotníků, České středisko UNIMA, Volné sdružení východočeských divadelníků).

Na podzim jsme se aktivně zúčastnili Boleradického vinobraní, na kterém jsme oživili jeho program
představením, které s členy i nečleny našeho spolku připravil Jiří Merlíček.

Poslední akcí pořádanou v našem divadle byla 11. září beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.,
přednostou kardiocentra IKEM.

Úplně poslední akcí (19. září) bylo hostování našeho soboru v Libici nad Cidlinou s představením
Počestné paní aneb Mistr ostrého meče v režii Ivy Kahounové.

Na co však nesmíme zapomenout, jsou aktivity našeho divadelního souboru v době, kdy divadla
musela být zavřená. Členové v této době natáčeli pro děti i dospělé sérii pohádek pod názvem „Bylo,
nebylo aneb Herci divadla Boleradice čtou dětem“, které organizoval Jiří Janda

Organizační a technické záležitosti

V roce 2020 jsme se věnovali také modernizaci a údržbě divadla, jak budovy, tak i divadelní techniky.

Digitalizace archívu byla zahájena zprovozněním vysoko kapacitního datového archívu NAS pro
ukládání fotografií, videí a naskenovaných historických dokumentů

Zakoupili jsme a zprovoznili nový digitální zvukový mixážní pult a aktivní reproduktory pro
provozování dříve zakoupených mikroportů.

Dokončili jsme modernizaci klubovny zprovozněním občerstvovacího koutu a obložením schodiště.
Zprovoznili jsme automatizovaný řídící systém pro topení a odvětrání interiéru divadla.



Nejnákladnější akci jsme realizovali v prostoru hlediště. Zde jsme v průběhu prázdnin provedli po 16
letech kompletní novou malbu a výměnu koberců.

Správní rada zajišťuje 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.

V oblastním i celostátním vedení SČDO nadále pracuje Jan Koráb, v oblastním také Iva Kahounová.
Náš DS je současně i kolektivním členem SČDO v rámci Jihomoravského kraje.

Péče o členy a o divadlo

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.

Péče o budovu divadla je činnost, která významně vyčerpává kapacity správní rady, které by mohly být
použity ve prospěch divadelního spolku. Ovšem bez budovy by spolek neměl zázemí a prostor pro
vlastní rozvoj.

Informace o hospodaření

Rok 2020 nebyl z pohledu financování našich aktivit jednoduchý, což dokládají data uvedená níže.
Z důvodu pandemických opatření na jaře i na podzim, jsme vykázali významně nižší tržby než
v předcházejících letech, což se významně odrazilo v hospodářském výsledku.
Náklady, do nichž jsou započítána předplatná (jarní a dětské), kulturní činnost, divadelní bál, divadelní
bar, přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro, opravy a údržba divadla a provozní režie, dosáhly výše 823 801
Kč.
Naproti tomu výnosy, jak již bylo uvedeno výše, z důvodu omezeného počtu představení dosáhly výše
pouze 676 826 Kč.
Takže i s přispěním našich sponzorů a dotací z Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a městyse
Boleradice byl náš hospodářský výsledek záporný v hodnotě -146 975 Kč.



Závěrem

Za rok 2020, nemůžeme výsledky DS bratří Mrštíků Boleradice hodnotit jako úspěšné, což je dáno tím,
že jsme nemohli realizovat naše plánované divadelní aktivity. Přesto, nebo právě proto, patří všem
aktivním členům velký dík, protože vůbec nebylo snadné zajištovat akce v rámci mnoha omezení a
průběžně se měnících pravidel.

Zvláště chci poděkovat svým kolegům a kolegyním ve správní radě divadla, kteří věnovali divadlu
mnoho svého volného času.

O naše divadlo je v širokém okolí stálý zájem, který postupně roste, což dokládá nárůst fanoušků na
sociálních sítích, návštěvnost webových stránek, průměrná obsazenost našich představení a pozitivní
reakce diváků a návštěvníků divadelních bálů.

Dík patří i našim divákům, kteří nám znovu potvrdili svou přízeň. Zakoupili 274 vstupenek na
představení „Bylo nebylo za kilo“. Toto představení se nekonalo a zakoupením vstupenky nám naši
diváci poskytli dar. Získané finanční prostředky jsme použili na nákup nové (promítací) opony, kterou
potřebujeme do připravované hry.

Dík patří také všem našim podporovatelům, donátorům, členům a kamarádům, kteří nám pomohli
překonat složité období, kterým rok 2020 z pohledu divadelní kultury, určitě byl.

Přeji si, aby všem divadelníkům práce v divadle přinášela radost.

V Boleradicích dne 31.března 2021
Jindřich Kahoun, předseda spolku


