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10. ročník divadelního festivalu v Konici
„Divadla na Zámku“ - festival v krásném prostředí se skvělou atmosférou opět nezklamal. Oproti loňsku 
vyšší návštěvnost to jen potvrzuje. Téměř dvě stovky návštěvníků si jej nenechalo ujít! 
Nedělní ráno 5. srpna 2018 začalo živým vstupem do vysílání Českého rozhlasu Olomouc s poslední 
pozvánkou na divadla do zámku Konice. Bez podpory médií, Olomouckého kraje a Města Konice by to 
opravdu nešlo. Všem moc děkujeme. Velký dík patří i Furtovníku, DTP studiu s novou grakou plakátu, 
Lucii Svačinové a jejímu týmu Zámecké zahrádky za skvělé občerstvení a také realizačnímu týmu včetně 
party pracovníků města, kteří pomohli s těžkým pódiem. 17 účinkujících a 1 moderátor se postarali 
o skvělou zábavu.
Moderátor Láďa Sovjet Rus zahájil přesně ve dvě hodiny výroční, již 10. festival, který je oblíbený hlavně 
u dětí. První dvě představení jsou vždy pro ně. O úvodní představení se postarala dvojice divadla Tramtárie 
z Olomouce s klasickou českou pohádkou „Princ Bajaja“. Nádherná, velice interaktivní šou profesionálních 
Klaun Family z Prostějova pobavila děti i rodiče „Námořnickou pohádkou“. Děti si vyzkoušely jak se rybaří, 
chytá vítr, ale i plave. Kolem šestnácté hodiny přišlo zlomové představení pro rodiče i děti. Drsnější ale 
přitom úsměvné vystoupení bylo v režii šermířů Rosáků z Velkých Losin. Rány mečů naháněly strach 
i dospělým. Kostýmy v gotice nádherně doladily příběh, který měl název „Hostinec U zmuchlaného 
káčátka“. Následně one man show „Příběh opravdového člověka aneb život bez gumáků“ Miloše Havelky 
z místního souboru, doprovázené pěveckým vystoupením Heleny Havelka Baronové a Václava Růžičky, 
udrželo v hledišti především dospělé diváky. Šlo o příběh smutku i radosti, který dokáže člověka navždy 
poznamenat. V 18 hodin moderátor Láďa uvedl poslední představení, veselé a profesionální vystoupení 
divadla Facka z Brna s názvem „Cirkus – Necirkus“. Sergej Sanža (otřelý i divadlem Bolka Polívky) se svým 
souborem předvedli hodinu skečů na chůdách i bez nich a hlavně s interakcí s divákem. Úsměv na tváři 
vyloudili opravdu všem! :-) 
Po 19. hodině jsme se loučili velkým potleskem a už teď se všichni těšíme na další, 11. ročník „Divadel na 
Zámku“.
                                                                 Tomáš Vrba, ředitel MěKS Konice



14:00 Princ Bajaja – Divadlo Tramtarie z Olomouce 
(www.divadlotramtarie.cz)
Klasická česká pohádka o princi, který se nejdřív vůbec 
nejmenoval Bajaja, ale nakonec mu tak všichni začali 
říkat, v moderním loutkovém provedení. S humorem a 
nadsázkou se tak vypravíme na dobrodružnou 
pohádkovou cestu, na které se náš Bajaja neBajaja setká 
s kouzelným koněm, loupežníkem, jabloňovým králem, 
strašlivým drakem a nakonec také princeznou Slávkou.

15:00 Námořnická pohádka – Klaun 
Family z Prostějova (www.klaunfamily.cz)
Klauni Olina a Hubert zakotvili v manžel-
ském přístavu, ale vlny touhy odnášejí 
Hubertovy myšlenky daleko za obzor, do 
modravých vod oceánu. Hubert s Olinkou 
vyplují na dalekou plavbu, aby našli 
nejvzácnější poklad. Během plavby 
představí, jak se žije námořníkům na 
plavbě po oceánu. Hubert a Olina si během 
představení vyzkouší, jak se rybaří, jak se 
chytá vítr a dokonce se během plavby 
Hubert naučí i plavat. 
Celé představení doprovází námořnické a 
pirátské písničky.

16:00 Hostinec U zmu-
chlaného káčátka  – 
Rosáci z Velkých Losin 

Veselá hra pro děti i do-
spělé. Představení v režii 
šermířů z Velkých Losin, 
kteří mají oblečeny gotic-
ké kostýmy.



17:00 Příběh opravdového člověka aneb 
Můj život bez gumáků
Gumáky opravdu asi nejsou tou nejdů-
ležitější věcí v životě. Mohou být ale také 
nesplněným přáním, které provází člověka 
od dětství až do dospělosti. I zdánlivě 
banální součást života může být spojena se 
smutkem i radostí, může být dokonce 
něčím, co člověka na vždy poznamená… 
Svoje 'gumáčky' si v různé podobě nese 
v sobě snad každý.
Autorská  One Man Show Miloše Havelky je 
provázena písničkami v podání Heleny 
Havelka Baronové a Václava Růžičky.

18:00 Cirkus – Necirkus – Divadlo 
Facka z Brna (www.divadlofacka.cz)
Představení Cirkus – Necirkus 
Divadla Facka v podání Sergeje Sanži 
a Michala Bumbálka je čtyřicet minut 
plných skečů na chůdách i bez nich a 
hlavně s interakcí s divákem.

Festival podporují: Olomoucký kraj a Město Konice a 
samozřejmě naši milí návštěvníci.
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