
DIVADLA NA ZÁMKU 2009 
 
 

 V sobotu 8. srpna 2009 od 15 hodin se na nádvoří konického zámku 
uskutečnil první ročník divadelní přehlídky "DIVADLA NA ZÁMKU".  Přehlídky se 
účastnilo pět divadelních souborů, a to profesionálních i amatérských.  
 Začátek byl věnován dětem, které zaplnily nádvoří téměř do posledního 
místečka, a měly se na co koukat.  Festival zahajoval Kamil Koula s Duhovou 
pohádkou - hrálo se, zpívalo se a některé děti se i zapojily jako herci.  
 

 
(Agentura KK - Kamil Koula - Duhová pohádka) 

 

 Hra Mariage, aneb dobře prodaná nevěsta od souboru Tichý jelen, 
měla také kladné ohlasy, diváci mohli vidět propojení činohry a loutkového 
divadla.  
 

 
(Tichý jelen - Mariage, aneb dobře prodaná nevěsta) 

 

 
 



 Studenti z jevíčského gymnázia nám představili parafrázi na antické 
téma "A pozdravuj Sofii...". V hlavních rolích se představili jako zkušení 
herci Jiří Pilař a Marek Řehoř. Je velmi potěšující, že i na středních školách 
ještě existují divadelní spolky a hlavně studenti, kteří se tomuto umění chtějí 
věnovat. 
 

 
(Gymázium Jevíčko - A pozdravuj Sofii...) 

 

 Jako vrchol celého festivalu byli připraveni místní herci ze 
spolku "Živňácké hlahol". Na nádvoří by se snad už více 
diváků nevešlo.  A jejich vlastní povedená hra v místním nářečí 
Bojaja, aneb babochlap, měla taktéž úspěch a herci sklidili 
velký aplaus, zejména, když se na jevišti objevila princezna 
Esmeralda (Milan Šimík).  
 

 
  ("Živňácké hlahol - divadelní sekce - Bojaja, aneb babochlap) 
 

  
 
 
 



 Kdo vydržel až do konce, ten rozhodně nelitoval; byli totiž připraveni 
ochotníci z Boskovic s výpravnou komedií Hexenschuss. Nesčetněkrát se jim 
podařilo zaplněné nádvoří  rozesmát tak, že museli na chvíli pozastavit dialogy.  
 

 
(Zaplněné hlediště i v pozdních večerních hodinách) 

 

    
   (Vladimír Šamšula byl v této          (TJ Sokol Boskovice - Hexenschuss) 
 pozici ve velmi chladném počasí 
            asi hodinu a půl) 
 
 Kolem jedenácté večerní hodiny se zavřela vrata konického zámku a 
všichni už přemýšleli nad tím, co je asi čeká příští rok... 
 
 Úroveň festivalu byla velmi dobrá a diváky byl oceňován zejména nápad 
něco podobného v Konici uspořádat. Na každé představení bylo hlediště s 
kapacitou 100 míst zaplněno, někteří návštěvníci dokonce vydrželi na všech 
pět inscenací. Vstupné bylo jednotné 50,-Kč, a po zaplacení měl divák přístup 
na libovolný počet představení, děti a mládež do 15 let měli vstup zdarma. 
Celkem navštívilo přehlídku 250 diváků.  



 Divadelní festival navazuje na dlouholetou tradici fungování ochotnických 
divadel v Konici. Na příští ročník se již přihlásilo několik "místních, nebo 
regionálních" souborů např. z Litovle a Ochoze.  
 

Partnery festivalu byli: Olomoucký kraj, Město Konice, Miltra B s.r.o. 
Městečko Trnávka, OS Trnka Městečko Trnávka, Řeznictví a Uzenářství 
Lubomír Šmída, Zámecká Pivnice a Grafika Matys.  
 
      
     
      Mgr. Jiří Palán - ředitel MěKS Konice 


