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          Nejvíce jsme hráli v r. 2012 pohádku Povídej, Paňáco ..., která se 

skládá ze dvou pohádek – O Budulínkovi a O perníkové chaloupce. 
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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 

2012. Byl to druhý rok našeho působení jako občanského sdružení a postupně si zvykáme, ač 

neradi, na nutnost hraní i třeba jen z finančních důvodů. Snažíme se alespoň částečně si 

ponechat hraní v milém prostředí, kde to třeba není výdělečné, ale působí nám radost odezva 

dětí, které se na nás těší a rády si s námi zahrají, hraní pro kamarády a známé, kteří se rádi 

vrátí i se svými ratolestmi do dětských let.  

     Obnovili jsme premiéru jedné hry, snažili jsme se malými úpravami uzpůsobit naše 

některá představení i pro hraní venku a rozvíjeli jsme možnosti výroby loutek s dětmi, které 

jsou pro děti vedle duševního obohacení z přestavení i výtvarným přínosem. 

     Všichni k novým činnostem přistupovali zodpovědně a snažili se přispět k prosperitě 

našeho loutkového divadla. Naše působení by nebylo možné bez finanční pomoci a díky 

získaným grantům jsme si mohli zakoupit nové reflektory, zúčastnit se přehlídky  

„61. Loutkářská Chrudim“ a zorganizovat mikulášské představení s výrobou loutek. 

 

  
Poslání sdružení 
     Říše loutek Kroměříž, o.s., je amatérský loutkový soubor, který se zaměřuje na přípravu a 

zajišťování vlastních loutkových představení na amatérské úrovni, kde se divák spolupodílí na 

inscenaci. 

     Byl založen v září 2010 za účelem pokračování činnosti loutkového divadelního souboru 

Říše loutek Kroměříž, který pracuje od znovuobnovení činnosti v r. 1968 nepřetržitě. Soubor 

je neziskovým a nezávislým občanským sdružením. 

 
 

Cíle sdružení 
     Cílem souboru je zajištění spokojenosti dětí, které by se rády do divadla vracely a případně 

by se v dospělosti chtěly divadlu věnovat. Snažíme se rozvíjet jejich fantazii, která je v dnešní 

přetechnizované době utlačována a mnohé děti znají jen hry na počítačích. Je třeba rozvíjet 

umění rozlišovat věci, které je vnitřně obohatí a pomohou jim vytříbit vkus a smysl pro 

krásno. Sdružení také usiluje svou činností o rozvoj veřejného života a kultury a 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. 2012 
     Zkoušky souboru se konaly stejně jako v loňském roce  pravidelně každý pátek od 17.00 

do 20.00 hod v pronajatých místnostech Domu Kultury v Kroměříži. 

     Po přislíbené účasti na Třebíčském loutkářském jaru jsme se rozhodli pro obnovení scény 

a celkovou úpravu pohádky Povídej, Paňáco. Věnovali jsme tomu celý začátek roku 2012 a 

nejvíce se pracovalo v březnu – pod tlakem času, kdy se obnovená premiéra neúprosně blížila. 

Upravila se hlavně druhá část představení – pohádka O perníkové chaloupce, kde se udělali 

nové loutky, a v podobném duchu, ale s větší promyšleností a modernizací, se předělaly 

kulisy. Na zkoušení nezbylo mnoho času, ale vše jsme zvládli na jedničku a obsadili 1. místo 

na Třebíčském loutkářském jaru a získali nominaci na 61. Loutkářskou Chrudim. Jirka Lisý a 

Petr Rozsypálek dostali ocenění za herecký výkon v rolích Paňáci a Poplety. 
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     Pohádku jsme následně úspěšně odehráli v Březnici, Přerově a poprvé jsme zavítali na 

pouť v Tetčicích u Brna. 

     V květnu jsme se zúčastnili přehlídky Hvozdenský měšec, kde  jsme obsadili druhé místo a 

Jirka Lisý cenu za objev přehlídky za „nejvýraznější herecký výkon“ a cenu lva Huberta 

Hvozdňáka na základě hodnocení poroty dospělých. 

Koncem května se odehrála na dětském dnu v ROSE KM pohádka O Budulínkovi a vyráběly 

se loutky. O loutky byl velký zájem a svůj stánek jsme „balili“ až mezi posledními.  

Začátkem června jsme hráli na dětském dnu v Podivíně, kam nás pozvali naši kamarádi 

Podivíni z Podivína. Po odehraném představení jsme ještě společně poseděli v příjemném 

prostředí u vína z jižní Moravy a utužili přátelské vztahy. 

     V červenci nás čekala přehlídka v Chrudimi. Ač jsme jeli s obavami, co nám letos 

vytknou, odehráli jsme si opět představení na velké scéně. Stojíme si za svým a hrajeme 

pohádky tak, aby to bylo vhodné pro malé děti, aby si s námi zahrály a na naše představení se 

rády vracely. Cestou zpět  jsme opět zajeli do Velkých Karlovic a zahráli si „ Paňácu“ na 

„Divadelní stodole“. Přes vysoké teploty horkého léta byla opravdová stodola, kam jsme se 

všichni ukryli před přímým sluncem a pohádku odehráli i ve stísněných podmínkách, plná 

dětí.  

     V září jsme se účastnili akce Pohádková Podzámecká zahrada , kde se hraje na louce, a 

uvedli hru O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči. Někteří diváci byli již vzorně 

nachystáni na svých dekách a poduškách před začátkem představení a někteří kolemjdoucí se 

zastavili a shlédli třeba jen část představení. Tímto způsobem nás mohou uvidět i starší diváci, 

kteří by možná na pohádku do divadla nepřišli. 

     V říjnu jsme se účastnili s krátkou ukázkou loutkové frašky Pláštěnka aneb bryčka na 

prodej akce Fotobraní 2012, která se konala v DK KM.  

     Koncem listopadu jsme si zahráli představení v Napajedlech Povídání o pejskovi a 

kočičce. Cestou zpět začaly padat první letošní sněhové vločky a to nám připomnělo blížící se 

vánoce.  

     V Uherském Hradišti jsme si o týden později zahráli sladkou pohádku O perníkové 

chaloupce a vyráběli s dětmi první letošní čertíky a andílky. Podobné představení s výrobu 

loutek se uskutečnilo v polovině prosince i u nás v Kroměříži v DK a tím jsme zakončili 

letošní divadelní sezónu. 

  

     V průběhu roku 2012 jsme odehráli celkem 21 představení, která shlédlo 2939 diváků. 

 

 

 

Přehled uskutečněných představení a akcí v r. 2012 
 

- 08.01.2012 –  Povídej, Paňáco ...Uherské Hradiště, Reduta, 194 diváků 

- 11.03.2012 – O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, Napajedla, 15.00 hod,     

                                  142 diváků 

- 18.03.2012 -  O Červené karkulce, Vésky u UH, 15.00 hod, 58 diváků 

- 31.03.2012 – Povídej, Paňáco ...obnovená premiéra, Třebíčské loutkářské jaro,  

                            196 diváků 

- 28.04.2012 – Povídej, Paňáco ... Březnice, 15.00 hod, 64 diváků 

- 06.05.2012 – Povídej, Paňáco ...pouť Tetčice u Brna, 14.00 hod, 89 diváků 

- 13.05.2012 – Povídej, Paňáco ... Přerov, 15.00 hod, 46 diváků 

- 12.-.20.5.2012 – Povídej, Paňáco ... Hvozdenský měšec, 231 diváků 

- 26.05. 2012 – O Budulínkovi + výroba loutek , ROSA KM, 156 diváků 

- 02.06.2012 -  Povídej, Paňáco ... Podivín, 16.00 hod, 126 diváků 

- 29.6.–5.7. 2012 – Chrudim – národní 61. loutkářská přehlídka 
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- 02.07.2012 – Povídej, Paňáco ... Chrudim, 11.00 a 14.00 hod, 268 + 287 diváků 

- 05.07.012 – Povídej, Paňáco ... Velké Karlovice „Divadelní stodola“, 15.00 hod,  

                          92 diváků 

- 15.9.2012 – Povídání o pejskovi a kočičce, soukromá akce KM, 110 + 123 diváků 

- 23.9.2012 – O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, Podzámecká zahrada  

                           KM, 15.00 hod, 107 diváků 

- 11.10.2012 – Pláštěnka aneb bryčka na prodej, ukázka z loutkové frašky, DK                

                                 Kroměříž v rámci akce Fotobraní 2012, začátek akce 15.00 hod,  

                                 představení 16.00 hod, 120 diváků 

- 17.11.2012 – O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, Březnice 14.00 hod,  

                           94 diváků 

- 01.12.2012 – O kouzelníku Černém klobouku a barevném, míči, Zahnašovice,     

                           16.00hod,  107 diváků  

- 02.12.2012 – Povídání o pejskovi a kočičce, Napajedla, 15.00 hod, 115 diváků 

- 09.12.2012 – O perníkové chaloupce + výroba loutek, UH, 15.00 hod, 142 diváků 

- 15.12.2012 – O perníkové chaloupce + výroba loutek, DK Kroměříž, Vánoční hrátky  

                            z pohádky do pohádky, 15.00 hod, 72 diváků 

- 21.12.2012 - valná  hromada DK, Kroměříž    

 

 

 

 

Projekty a granty 
 

Nadace – Děti – sport – kultura, Uherské Hradiště                               7.000,- Kč 

Město Kroměříž                        20.000,- Kč + 7.000,- Kč                  27.000,- Kč 

 

 

 

Dary 
 

Elmo obchod Zlín, s.r.o.                                                                         2.000,- Kč 

 

 

 

Finanční zpráva 
 

Příjmy – 87.395,- Kč 

Výdaje – 79.893,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Návrh akcí na rok 2013 

 
Únor - prezentace našeho divadla v knihovně „Měsíc neziskových organizací“ 

Březen - Třebíčské loutkářské jaro – O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči 

 - Divadelní Kojetín – inspirativní představení 

Duben - Hvozdenský měšec – Povídání o pejskovi a kočičce 

Červen - Nezdenská skala Nezdenice – Perníková chaloupka 

 - Dětský den Kroměříž (Rosa) – výroba loutek + představení 

Červenec - Velké Karlovice – O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči 

 - Chrudim – hraní ve školkách 

 - „Na Lúce“ Rožnov pod Radhoštěm – inspirativní představení 

Září - Pohádková Podzámecká zahrada – O Červené karkulce 

Říjen - Premiéra k 750.výročí města Kroměříž – Sněhurka a sedm permoníků 

Listopad - Čechova Olomouc – Sněhurka a sedm permoníků 

 - Divadelní BAF Brno – Sněhurka a sedm permoníků 

Prosinec     - Mikulášské hraní a výroba loutek 

 

 

 
 

Kontaktní adresa: 

 
Název      :  Říše loutek Kroměříž, o.s.                     IČO         :    22855394 

Sídlo        :  Pod Barbořinou 3234/28                         číslo účtu :    24 14 73 626 / 0300  

                   767 01 Kroměříž                                      Datum registrace: 20.9.2010 

                                                                        Číslo registrace u Ministerstva vnitra:   

 www.riseloutekkromeriz.cz                        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. 

 

 

 

 

http://www.riseloutekkromeriz.cz/
mailto:marie14@seznam.cz
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Poděkování 
 

Děkujeme všem, kteří se v roce 2012 podíleli na činnosti sdružení a nezištně nám pomáhali. 

Děkujeme městu Kroměříž i všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili a tím umožnili 

naši účast na loutkových přehlídkách a dalších pořádaných akcích.    

 
Výroční zprávu napsala a zpracovala Lenka Málková. 

 

 

 

Tiráž: Výroční zpráva Říše loutek Kroměříž, o.s., foto: archív Říše loutek a Ivo Mičkal, schváleno k tisku: valnou 

hromadou o.s. 21.12.2012, tisk: Knihařství Růže 

 


