
 

Závěrečná zpráva : 

PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA OSTRAVSKÉ BUCHARY 2022 

Všechny cíle projektu byly splněny. Akce proběhla bez organizačních závad a splnila svůj cíl. 

Po dvouleté pauze ve dnech 30.3. – 2.4. 2022 proběhl v Kulturním domě v Ostravě-
Michálkovicích desátý ročník krajské postupové přehlídky činoherních a hudebních 
amatérských divadel Moravskoslezského kraje – OSTRAVSKÉ BUCHARY. Přehlídku pořádá 
Divadlo Devítka, spolek. 

Na přehlídce vystoupilo soutěžně 5 divadelních souborů:  

Divadlo GRUNT s inscenací Marc Camoletti: Na správné adrese 
DIOS Propadlo s inscenací Stanislav Kolář: Člověka nepochopíš 
Divadlo Vřesinských ochotníků s inscenací Eric Assous: Švagřičky 
1. Jarkovská divadelní společnost s inscenací Sultan, Barret, Cooney: Manželka po čtyřicítce 
Divadlo Devítka s inscenací Eric-Emmanuel Schmitt: Enigmatické variace 

Odborná porota – lektoři pracovali ve složení: Mgr. Sylvie Vůjtková – dramaturgyně, produkční 

a divadelní lektorka, Mgr. Václav Klemens – umělecký šéf a režisér Divadla loutek Ostrava, 

MgA. Petr Kracik – ředitel Těšínského divadla a divadelní režisér, Věra Vojtková – pedagog 

Janáčkovi konzervatoře Ostrava a Alice Olmová – dramaturgyně Těšínského divadla. 

Přehlídky se zúčastnilo pouze 5 souborů, neboť z důvodu covidové situace se ostatním 

pravidelným i nepravidelným účastníkům přehlídky nepodařilo nastudovat nové inscenace. 

Nominace, tj. přímý postup, na celonárodní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2022 nemohla 

být dle propozic tudíž udělena. Nicméně odborná porota na tuto přehlídku doporučila dva 

divadelní soubory: Divadlo Vřesinských ochotníků s inscenací Švagřičky a Divadlo Devítka 

s inscenací Enigmatické variace. Inscenace Enigmatické variace byla programovou radou 

festivalu vybrána do programu Divadelního Pikniku Volyně 2022. 

Cenu diváků získalo Divadlo Devítka s inscenací Enigmatické variace. 

Divadelní přehlídka podpořila vzdělávání a rozvoj jednotlivých osobností, nabídla pozitivní 

alternativy využití volného času dospělých a ostatních osob, vytvořila podmínky pro trvalou 

podporu vedení zdravého životního stylu, zvýšila sebevědomí lidí. Umožnila setkání 

amatérských divadel na postupové přehlídce a pomohla jim v jejich tvůrčím rozvoji. Umožnila 

jim srovnání s jinými divadelními soubory, vyměnit si zkušenosti a čerpat inspiraci.  

Pro návštěvníky byla připravena výstava fotografií minulých ročníků přehlídky, kde se mohli 
vidět, zavzpomínat a pobavit se.  Informace o dění na přehlídce byly průběžně publikovány na 
facebooku přehlídky facebook.com/Ostravskebuchary. 
Zúčastněným souborům a odborným lektorům bylo zajištěno stravování a pitný režim po celou 
dobu přehlídky. I přes nepříznivou dobu, kdy se divadelních představení zúčastňuje méně 
diváků, se této přehlídky celkem účastnilo cca 350 aktérů a diváků. 

Přehlídka byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR (ve výši 30.000 Kč), 
Moravskoslezského kraje (58.000 Kč), Statutárního města Ostravy (71.000 Kč) a Statutárního 
města Ostravy – městského obvodu Michálkovice (20.000 Kč). 
Propagace dotačních programů byla uskutečněna logy na plakátech a programech, umístěním 
informace na vstupních dveřích do sálu, dále byla zmíněna při zahájení, zakončení, ale také 
před každým představením.  
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Divadlo Devítka, spolek 


