Říše loutek Kroměříž, o.s.

Výroční zpráva za rok 2011

„Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí
nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové
divadlo v prvé řadě určeno.“
z novinového výstřižku 1.4.1941
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Úvodní slovo
Vážení přátelé a příznivci loutkového divadla,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva občanského sdružení Říše loutek Kroměříž za rok
2011. Byl to první rok našeho působení jako občanského sdružení, který přinesl mnoho změn
v naší dosavadní loutkoherecké práci.
Museli jsme se seznámit s pravidly občanského sdružení, zaměřit se více na finanční
stránku působení loutkového divadla a s tím spojené rozšíření nabídky naší činnosti. Nově
jsme si vyzkoušeli hraní kratších i venkovních představení a také představení spojených
s výrobou loutek.
Všichni se do nových činností a přijatých úkolů pustili zodpovědně a snažili se přispět
k prosperitě našeho loutkového divadla. Naše působení by nebylo možné bez finanční pomoci
a díky získaným dotacím jsme si mohli zakoupit nový zvukový přehrávač, zúčastnit se
přehlídky 60. Loutkářská Chrudim a zorganizovat mikulášské představení s výrobou loutek.

Poslání sdružení
Říše loutek Kroměříž, o.s., je amatérský loutkářský soubor, který se zaměřuje na přípravu
a zajišťování vlastních loutkových představení na amatérské úrovni.
Byl založen v září 2010 za účelem pokračování činnosti loutkářského divadelního souboru
Říše loutek Kroměříž, který pracuje od znovuobnovení činnosti v r. 1968 už 42 let nepřetržitě.
Soubor je neziskovým a nezávislým občanským sdružením.

Cíle sdružení
Cílem souboru je přilákat mladé diváky do divadla a rozvíjet jejich představivost, fantazii,
hravost a tvůrčí schopnosti. Sdružení usiluje svou činností o rozvoj veřejného života a
kultury. Má zájem spolupracovat s orgány obce, s jinými organizacemi, sdruženími, spolky i
jednotlivci na kulturním životě v regionu, ČR i v zahraničí.

Činnost v r. 2011
Zkoušky souboru se konaly pravidelně každý pátek od 17.00 do 20.00 hod v pronajatých
místnostech Domu Kultury v Kroměříži.
Začátkem roku se soubor zaměřil na obnovení a vylepšení scény i textu loutkové hry
Červená Karkulka. Obnovená premiéra se uskutečnila dne 6.3.2011 a předcházelo jí mnoho
hodin práce členů souboru i mimo pravidelné zkoušky, mnohdy i do nočních hodin.
Představení se vydařilo a soubor se s ním zúčastnil krajské přehlídky Třebíčské loutkářské
jaro ve dnech 26.- 27.3. 2011 a umístil se na krásném druhém místě, které nám zajistilo
postup na 60. Loutkářskou Chrudim. Přehlídka v Třebíči měla úžasnou atmosféru, setkali
jsme se s členy jiných loutkářských souborů a navázali s nimi spolupráci.
Další představení se konalo dne 9.5.2011 na přehlídce Hvozdenský měšec v Hvozdné, kde
soubor obsadil první místo a Jiří Lisý obdržel cenu za nejlepší mužský herecký výkon za roli
klauna v pohádce Červená Karkulka. Díky této přehlídce měl náš soubor možnost seznámit se
s příjemnými a podnikavými lidmi, kteří divadlu věnují svůj volný čas.
Téměř pravidelně se Říše loutek Kroměříž podílí na akci pořádané ke Dni dětí, kterou
organizuje město Kroměříž. V sobotu 28.5.2011 jsme vyráběli s dětmi loutky pohádkových
postav dle jejich přání.
Dne 18.6.2011 jsme poprvé účinkovali na přehlídce v Nezdenicích nazvané Ozvěny
Nezdenské Skaly, která probíhala v přírodním divadle a přinesla nám nové zážitky – hraní
v přírodě na trávě, předdešťovou atmosféru, uvolněné publikum dospělých i dětí, kteří se
příjemně bavili a hráli s námi.
Začátek července byl spojen s celostátní přehlídkou 60. Loutkářská Chrudim, kde jsme
shlédli spoustu představení a sami jsme také jednu pohádku zahráli. V konkurenci

loutkářských souborů z celé ČR se nám nepodařilo dosáhnout žádného ocenění, přesto jsme
načerpali nové zkušenosti, které budou přínosem pro další tvorbu souboru.
Na zpáteční cestě z Chrudimi jsme navštívili divadelní přehlídku ve Velkých Karlovicích,
kde i přes účast profesionálních divadel naše představení sklidilo velký úspěch.
Přes letní měsíce červenec a srpen má soubor většinou volno, ale letos jsme páteční čas
vyhrazený běžně zkouškám, využili k úpravě interiéru našich pronajatých místností a
malovali, tapetovali, stěhovali a vylepšovali prostory, kde vznikají naše tvůrčí nápady.
V souvislosti s opravou loutkového sálu v domě Kultury jsme také přispěli k zpříjemnění
posezení dětí při představení a ušili jsme pro ně polštářky. K uvedení loutkového sálu
v novém kabátku jsme pro děti zahráli představení O černém klobouku a duhovém míči.
V podzimních měsících začala příprava na plánovaná představení, kde se po pohádce
vyráběly s dětmi loutky Mikulášů, čertů a nechyběli ani andělé.
Ve dnech 12.-.13.listopadu jsme se zúčastnili přehlídky Čechova Olomouc. Shlédli jsme
spoustu představení s marionetami a sami jsme předvedli naše zpracování pohádky
O pejskovi a kočičce.
V průběhu roku 2011 jsme odehráli celkem 18 představení, která shlédlo 2.499 diváků.

Přehled uskutečněných představení a akcí v r. 2011
- 09.01.2011 v 15.00 hod - Červená Karkulka (stará) – Uherské Hradiště , 267 diváků
- 06.03.2011 v 14.30 hod – Červená Karkulka (obnov. premiéra) – DK Kroměříž, 242 diváků
- 26.3.2011 v 15.00 hod – Červená Karkulka – DK Třebíč – krajská přehlídka, 172 diváků
- 26.3. -27.3. 2011 – shlédnutí představení krajské přehlídky v Třebíči
- 10.04.2011 v 15.00 hod – Povídej Paňáco – Míkovice, 47 diváků
- 16.04.2011 v 16.00 hod – Červená Karkulka – Březnice, 72 diváků
- 09.05.2011 v 09.00 hod – Červená Karkulka – Hvozdná – Hvozdenský měšec, 226 diváků
- 28.05.2011 v 10.00 hod – výroba loutek – Den dětí města Kroměříže
- 18.06.2011 v 14.00 hod - Budulínek – Nezdenice – ozvěny Nezdenské Skaly, 93 diváků
- 21.06.2011 v 09.00 hod - Červená Karkulka – Chropyně, 179 diváků
- 1.7.-.5.7.2011 – návštěva mnoha představení národní přehlídky 60. Loutkářská Chrudim
- 04.07.2011 v 15.00 a 18.00 hod – Červená Karkulka, D.K.P. Chrudim, 279 + 293 diváků
- 05.07.2011 v 15.00 hod – Červená Karkulka – Velké Karlovice – přehlídka, 87 diváků
- 26.08.2011 v 18.00 hod – Budulínek – Kunovice, 53 diváků
- 27.08.2011 v 15.00 hod – Červená Karkulka – Cetechovice, 48 diváků
- 23.10.2011 v 14.30 hod – O černém klobouku a duhovém míči – DK KM, sál ŘL, 79 diváků
- 12.11.2011 v 14.00 hod – O pejskovi a kočičce – Čechova Olomouc, 94 diváků
- 12.-13.11 2011 – shlédnutí ostatních představení přehlídky Čechova Olomouc
- 19.11.2011 v 15.00 hod – O pejskovi a kočičce – Březnice, 96 diváků
- 02.12.2011 v 17.00 hod – Budulínek + výroba loutek - DK Kroměříž, sál ŘL, 43 diváků
- 03.12.2011 v 15.00 hod - Budulínek + výroba loutek – Uherské Hradiště, 129 diváků
- 16.12.2011 v 17.00 hod – valná hromada - DK Kroměříž, klubovna ŘL

Projekty a granty
Nadace – Děti – sport – kultura, Uherské Hradiště
Město Kroměříž
9.000 Kč + 4.000 Kč
Celkem 28.000,- Kč

15.000 Kč
13.000 Kč

Dary
Petr Rozsypálek, Kroměříž
Elmo obchod Zlín, s.r.o.
FORT-PLASTY s.r.o., Kroměříž
Moravia Weld, s.r.o., Kroměříž
Jiří Lisý, Kroměříž
Celkem 7.000,- Kč

1.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
Notebook HP 6100

Finanční zpráva
Příjem financí za rok 2011
Členské příspěvky
Příjem ze vstupného
Příjem z dopravy
Sponzoři
Granty
Úrok ČSOB
Příjem celkem

částka
880,00 Kč
34.730,00 Kč
9887,00 Kč
7.000,00 Kč
28.000,00 Kč
15,91 Kč
80.512,91 Kč

Výdaje financí za rok 2011
Propagace
Doprava
Program na účetnictví
Vrácení části grantu
CD přehrávač
60. loutkářská Chrudim
Texty
Nájem
Opravy (šicí stroj)
Spotřební materiál
Rekonstrukce divadla
Oprava Červená Karkulka
Den dětí města Kroměříže
Mikulášská akce
Poplatky ČSOB Kroměříž
Výdaje celkem

částka
4.003,00 Kč
11.151,00 Kč
1.200,00 Kč
288,00 Kč
15.798,00 Kč
3.042,00 Kč
342,00 Kč
14.400,00 Kč
799,00 Kč
4.946,00 Kč
1.408,00 Kč
5.573,00 Kč
799,00 Kč
5.091,00 Kč
1.518,00 Kč
70.358,00 Kč

Celkový zůstatek k 31.12.2010 (účet)
Celkový zůstatek k 31.12.2010 (pokladna)
Celkový zůstatek k 31.12.2011 (účet)
Celkový zůstatek k 31.12.2011 (pokladna)

1.000,07 Kč
0,00 Kč
9.174,98 Kč
1.980,00 Kč

Návrh akcí na rok 2012
- účast na krajské přehlídce Třebíčské loutkářské jaro
- účast na přehlídce Hvozdenský měšec
- účast na přehlídce v Nezdenicích
- účast na krajské přehlídce v Přerově – individuální výstup s loutkou
- výroba loutek na Dni dětí Města Kroměříž
- Loutkářská Chrudim
- účast na přehlídce ve Velkých Karlovicích
- Pohádková Kroměříž – inspirativní představení na přehlídce dětských divadelních souborů
- příprava nové hry
- mikulášské představení s výrobou loutek
Kontaktní adresa:
Název
Sídlo

: Říše loutek Kroměříž, o.s.
: Pod Barbořinou 3234/28
767 01 Kroměříž

www.riseloutekkromeriz.cz

IČO
: 22855394
číslo účtu : 24 14 73 626 / 0300
Datum registrace: 20.9.2010
Číslo registrace u Ministerstva vnitra:
VS/1-1/81 309/10-R

Kontaktní osoba:
p. Baierová, DiS.
tel.
: 737 862 693
e-mail
: marie14@seznam.cz
Kontaktní osoby:
předseda : Jiří Lisý
člen výkonného výboru : Petr Rozsypálek
Marie Baierová, Dis
členové : Růžena Rozsypálková
Lenka Málková
Magdaléna Ratůzná
Martina Hrtúsová, Bc.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v roce 2011 podíleli na činnosti sdružení a nezištně nám pomáhali.
Děkujeme všem sponzorům (město Kroměříž, DK Kroměříž, Nadace Děti – Kultura – Sport,
Knihařství Růže, Galerie Artuš, Fort – Plasty, Elmo Napajedla s.r.o., Moravia Weld s.r.o., Jiří
Soporský, informační centrum Kroměříž), kteří nás finančně podpořili a tím umožnili naši
účast na loutkářských přehlídkách a dalších pořádaných akcích.
Výroční zprávu vypracovala : p. Lenka Málková
Tiráž: Výroční zpráva Říše loutek Kroměříž, o.s., foto:archív Říše loutek, schváleno k tisku: valnou hromadou o.s.
16.12.2011

