
Výroční zpráva DS bratří Mrštíků Boleradice za rok 2021

Práce valné hromady a správní rady

Valná hromada se v roce 2021 sešla až 4. září. Projednala hospodaření roku 2020 a plán na rok 2021,
přijala pět nový členů a projednala nový návrh stanov.

Správní rada se v roce 2021 sešla celkem 17krát a na svých jednáních se zabývala:

 organizací provozu divadla a přípravou představení
 zabezpečením provozuschopnosti divadla, jeho údržbou a financováním provozu
 propagací divadla a divadelního spolku
 přípravou vlastních představení

Správní rada pracovala jako tým, v němž měl každý člen správní rady přidělenou agendu, za kterou
odpovídal ostatním členům správní rady.

Představení, bál, zájezdy, přehlídky a jiné akce

Podobně jako rok 2020 byl i rok 2021 pro divadlo a divadelníky nepříznivý.

V období mezi 30. lednem a 23. květnem jsme z důvodu pandemických opatření zrušili 11
naplánovaných představení. Mnohá z nich byla představení v rámci Jarního předplatného nebo
předplatného Rodiče s dětmi do divadla.

Celkově jsme zorganizovali 38 akcí a uskutečnili v našem divadle 25 představení a jednu besedu. Počet
diváků činil 1721 za celý rok, to je o 700 méně než v roce 2020 a poklesl o více jak 72 % oproti roku
2019. Představení Vánoční příběh aneb Čtvrtý král bylo zrušeno pro nezájem diváků.

Divadelní spolek bratří Mrštíků v našem divadle odehrál 8x Pohádku máje, včetně její premiéry ve
dnech 29. a 30. května, 2x Kulhavého mezka a 2x představení Duchové Vánoc.

V roce 2020 měl náš divadelní spolek na repertoáru, podobně jako v předcházejícím roce, tituly:
Duchové Vánoc, Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku a Pohádka máje.

Se hrou Duchové Vánoc jsme se zúčastnili dne 23. června krajské přehlídky Hanácký divadelní máj v
Němčicích nad Hanou.

Z předplatných se podařilo odehrát tři představení -  jedno představení z Jarního předplatného a dvě
z předplatného Rodiče s dětmi do divadla.

Divadelní bál s pořadovým číslem 27, plánovaný na 6. února, se z důvodu pandemické situace nekonal
ani v roce 2021. S inscenací Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku jsme se zúčastnili
celostátní přehlídky Krakonošův divadelní podzim v říjnu loňského roku. Odvezli jsme si doporučení
poroty pro postup na Jiráskův Hronov 2022  a pět individuálních ocenění.

Krajská divadelní přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro se konala v náhradním termínu od 3. do 5. června
2021. Představilo se zde pět soutěžních souborů (čtyři v Boleradicích a jeden v Hustopečích) a jako
host vystoupil náš spolek s inscenací Pohádky máje.



Dne 12. listopadu se uskutečnila v divadle beseda s MUStr. ThMgr. Milanem Klapetkem „Divadlo –
učitel života“.

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 2021 nebyl z pohledu financování našich aktivit jednoduchý, což dokládají data uvedená níže.
Z důvodu pandemických opatření na jaře jsme vykázali významně nižší tržby než v předcházejících
letech, což se významně odrazilo v hospodářském výsledku.

Finanční situace roku 2020 byla pro naše aktivity natolik nepříznivá, že jsme byli nuceni uspořádat
veřejnou sbírku na podporu připravovaného představení Pohádka máje. Obdrželi jsme od našich dárců
75 darů v celkové hodnotě 34 400 Kč. Všem dárcům děkujeme za podporu.
Náklady, do nichž jsou započítána předplatná (jarní a dětské), kulturní činnost, divadelní
bar, přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro, údržba divadla a provozní režie, dosáhly výše 588 842 Kč.
Naproti tomu výnosy, jak již bylo uvedeno, z důvodu omezeného počtu představení dosáhly výše
510 496 Kč. Takže i s přispěním našich sponzorů, veřejné sbírky a dotací z Jihomoravského kraje a
městyse Boleradice byl náš hospodářský výsledek – 102 835 Kč.

Závěrem

Za rok 2021 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 zajišťovat 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 a Šárce Soukopové za vedení divadelní kroniky.

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.

Dík patří také všem našim podporovatelům, donátorům, členům a kamarádům, kteří nám pomohli
překonat složité období, kterým rok 2021 z pohledu divadelní kultury určitě byl.

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

V Boleradicích dne 20. března 2022
Jindřich Kahoun, předseda spolku


