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Slovo starosty 
 

ážení spoluobčané, v podobě pomalu 

mizejících omezení ve smyslu 

„rozvolňování“ (podivné slovo, které 

bylo poslední dobou často skloňováno) 

se snad už definitivně loučíme s jednou 

z nejpodivnějších situací, kterou mnozí z nás 

za svého života zaznamenali, s takzvanou 

pandemií koronaviru. Řečeno bylo mnoho, 

z mnoha z nás se stali kovaní epidemiologové 

a odborníci na krizové situace. Byli jsme 

svědky zmatků, které podobné jevy 

nevyhnutelně doprovázejí, mohli jsme ale 

také vidět solidaritu a semknutí lidí 

ve vzájemné pomoci. Nebylo tomu tak jen 

u nás, ale prakticky v celém světě. Nebudu 

už přidávat další zasvěcené nebo hodnotící 

komentáře, osobně bych na „dobu rouškovou“ 

nejraději rychle zapomněl. Myslím ale, že 

si můžu dovolit poznamenat, že jsme 

si všichni trochu oddychli a pevně doufáme, 

že už se tato nebezpečná nepříjemnost 

ve výraznější podobě znovu nevrátí.  

Jak už bylo řečeno, omezení pomalu mizí, 

nicméně s obavami hledíme k následkům, 

které paralýza spojená s drastickým 

omezením sociálních kontaktů přinesla 

a možná teprve přinese. Tyto následky jsou již 

patrné v rozpočtu městyse, kdy 

předpokládané prostředky obcí a měst byly 

rozhodnutím vlády přesměrovány jinam 

a nejen Boleradice, ale i mnohé jiné z obcí 

nyní stojí před rozhodováním, kde ušetřit. 

Nikdo z nás nevlastní křišťálovou kouli 

a proto nikdo z nás také netuší, jak hlubokým 

propadem nás koronavirová krize poznamená 

a jak dlouho tento propad bude trvat. Nezbývá 

nám než doufat, že nebude tak hluboký ani tak 

dlouhý, aby nám zabránil v realizaci 

stěžejních investičních a stavebních akcí, 

ke kterým se obec odhodlala, tedy v pláno-

vané nové výstavbě ve Vorličkách a ve 

vybudování splaškové kanalizace a ČOV. Obě 

tyto akce svými náklady přesahují většinu 

toho, co se v Boleradicích v posledních 

dekádách budovalo, musíme proto být 

obzvláště ostražití k výrazným změnám 

ekonomické situace celé země. K tomuto lze 

momentálně říct jen jediné: prozatím 

pokračujeme v nastaveném kurzu.  

Příjemné prožití léta, hodně zdraví a pohody 

přeje 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

 starosta 

 

P.S. Při sestavování „hodového čísla“ 

Polehradu jsme byli trochu v rozpacích, 

několik měsíců v Boleradicích člověk pomalu 

nepotkal živáčka, společenský a spolkový 

život se zcela zastavil, škola nefungovala, 

koneckonců ani samotné hody se nakonec 

konat nebudou. Tak trochu jsme přemýšleli, 

jak tedy vlastně koncipovat obsah Polehradu. 

Rozhodnutí nakonec padlo na volbu 

zkráceného informativního vydání namísto 

vaty a výplně sestavené jen proto, abychom 

zaplnili příslušný počet stran. 

 

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse 

Boleradice nebo je lze uhradit převodem na účet: 109024292/0300, variabilní 

symbol: číslo domu. Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v 

loňském roce: 500,- Kč/osobu, 300,- Kč/děti do 6 let a osoby samostatně žijící 

starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2020.

V 
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Zprávy z radnice 

Co je nového? 

V uplynulém období nás 

v normální činnosti bohužel 

trochu přibrzdil nouzový stav 

nastalý v souvislosti s koro-

navirovou epidemií. Několik 

týdnů se fungovalo ve velice 

omezeném režimu, kdy ne že 

bychom nechtěli fungovat my 

„na obci“, ale tak trochu se 

zastavil svět kolem nás, což 

asi všichni zaregistrovali. 

Činnost úřadu jsme v této 

době omezili jen v napro-

sto minimálním rámci stano-

veným pravidly nouzového 

stavu. Jinak jsme se snažili 

fungovat jako obvykle a 

zejména poskytnout obča-

nům pomocnou ruku tak, jak 

situace umožňovala. Ještě 

před zavedením povinnosti 

nosit na veřejnosti ochranu 

obličeje jsme svépomocí 

za přispění obětavých občanů 

zajistili zdarma tuto ochranu 

v dostatečném množství pro 

všechny občany naší obce, 

prostřednictvím 

Mikroregionu i jinými cesta-

mi jsme za velmi příznivou 

cenu zajistili a zdarma distri-

buovali a dále distribuujeme 

dezinfekci (do dnešního dne 

více než sto litrů), zajišťovali 

jsme za dodržení bezpečno-

stních nařízení drobné 

nákupy a služby zejména 

našim starším občanům, tato 

služba byla též poměrně 

hojně využita.  

Bohužel v souvislosti s nou-

zovým stavem a s ním 

spojeným omezeným fungo-

váním dalších orgánů státní 

správy přes všechny naše 

snahy došlo k výraznému 

zpomalení fungování obce. 

Chtěl by znovu touto cestou 

jménem obce poděkovat 

všem, kdo nezištně podali 

pomocnou ruku a pomohli ať 

už materiálně nebo vlastníma 

rukama s nasazením vlastní-

ho zdraví překonávat obtíže 

spojené s nouzovým stavem, 

kdy stát sice zavedl přísná 

bezpečnostní opatření, ovšem 

přitom tak trochu zapomněl 

dodat pomůcky nutné k jejich 

dodržování. Určitě je potěšu-

jící vidět, že v krizové situaci 

jsme u nás schopni se sem-

knout a racionálně spolupra-

covat namísto panikaření 

anebo nicnedělání a ignorace. 

Věřte, že ne v každé obci je 

tomu tak. 

Pokud jde o činnosti v době 

nouzového stavu, bylo 

opraveno veřejné osvětlení 

v „Kovářce“, kde byla 

narušená trasa podzemního 

vedení, kterou jsme celou 
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obnovili a dále jsme doplnili 

jedno nové světlo k mostkům.  

Mnozí z občanů si jistě všimli 

znepokojivého stavu potoka 

v poslední době, kdy hladina 

zůstávala po každém dešti 

dlouhou dobu zvýšená 

a průtočnost se postupně 

velmi zhoršila, hlavně 

v centru obce. Zde jsme 

svépomocí provedli údržbu 

nejzanedbanějšího úseku 

koryta o délce více než 500 

m, s nasazením bagru byly 

také vyčištěny dlouhodobě 

zanesené prostory pod most-

ky. Tímto se zlepšil průtok 

korytem, pozitivní dopady 

jsou patrné i na průtoku 

na dolním konci. S Povodím 

Moravy nyní jednáme 

o možnosti poskytnutí techni-

ky pro pokračování těchto 

prací. Dále byl vyčištěn úsek 

kanalizace za obcí směrem 

na Morkůvky, kde po dlouhá 

léta při každém dešti stávala 

laguna. Úsek je plně průcho-

dný, zbývá vybagrovat a vy-

spádovat směrem do potoka 

zanesené koryto, kterým voda 

odtéká.  

V rámci opravy propadlé 

meze a okraje komunikace 

v ulici Nad Zahrady jsme 

celý úsek odkryli a zjistili, že 

pod komunikací se nachází 

částečně nezasypaný úsek 

sklepa s kavernou, do které 

nám postupně mizí zemina z 

povrchu. Úsek byl zasypán, 

zahutněn a sklep byl 

zabezpečený proti dalším 

sesuvům. Povrch pravděpo-

dobně bude ještě nějakou 

chvíli sedat, ale v místě v 

komunikaci by snad už 

nemělo docházet k výrazněj-

šímu propadání. 

Proběhla výměna dlažby před 

úřadem městyse, která byla 

ve špatném stavu. Prostor 

před divadlem byl doplněn 

o velkoformátové květináče 

s pomalu rostoucími okrasný-

mi dřevinami. 

V souladu se zprávou statika 

proběhla také oprava 

rozhledny, kde byly shledány 

vady na dřevěné konstrukci 

stavby. Do rozhledny jsme 

napumpovali přes sto kilo 

trojsložkového epoxidového 

materiálu pro zaplnění 

největších děr způsobených 

zejména ptáky a hmyzem. 

Dle plánu prozatím probíhají 

také velké investiční akce 

plánované městysem. Byla 

schválena územní studie pro 

lokalitu Vorličky, kde se 

přesunujeme k výběru zhoto-

vitele projektové dokumen-

tace na zasíťování a výstavbu 

komunikace a zároveň řešíme 

výkup pozemků potřebných 

pro realizaci první etapy 

výstavby.  

Projektování kanalizace 

a ČOV probíhá v čilé spolu-

práci mezi projektanty 

a městysem, proběhlo zpřes-

ňující zaměření obecní 

dešťové kanalizace a celá 

řada dalších úkonů a jednání 

s projektanty i dotčenými 

úřady, jak situace dovolila.  

 

___________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta

 

________________________________________________________ 

Výkup pozemků pod komunikacemi 

Od začátku tohoto roku jsme se soustředili 

na výkup řady pozemků zasahujících 

zejména do místních komunikací městyse, 

ale i jiných, strategicky významných pro 

další rozvoj, opravy a údržbu Boleradic. 

Velká většina z těchto pozemků již je 

převedena na městys, odkup dalších 

probíhá. Chtěl bych tímto poděkovat 

za ochotu a vstřícný přístup při jednání 

všem těm, jimž leží na srdci budoucí rozvoj 

Boleradic a třeba jsou ochotni tento rozvoj 

nadřadit i nad své vlastní zájmy.  

 

___________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 
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Ze života obce 

Jánské hody 

Vážení spoluobčané, nedí-

lnou součástí červnového 

čísla Polehradu bývá pozván-

ka na Jánské hody se sez-

namem krojovaných. Letos 

nám však situace nepřála 

a okolnosti nás donutily 

obrátit se na Vás s poněkud 

vážněj-ším psaním. Protože 

se tu množí různé spekulace 

a pomluvy, chtěli bychom se 

s Vámi podělit o důvody, 

které přispěly k našemu ko-

lektivnímu rozhodnutí Jánské 

hody 2020 nepořádat.  

Jedním z hlavních důvodů 

pro nás byl zákaz pořádání 

hromadných akcí, které jsou 

momentálně limitovány poč-

tem 300 účastníku. Ten by se 

sice 22. 6. měl přiblížit 1000, 

ale i tak je to stále malý počet 

na akci takového rozsahu. 

Z praktického hlediska ale 

nejde ani tak o tento limit, 

jako o podmínky a hygie-

nická opatření spojené s ním. 

Tyto podmínky se navíc často 

mění, a ještě pravděpodobně 

měnit budou, takže je obtížné 

jim vyhovět.  

Momentálně nastavené pod-

mínky naprosto znemožňují 

konání hodů, protože stále 

platí povinnost zachovat mezi 

osobami rozestup 2 metry, 

pokud se nejedná o členy 

jedné domácnosti. Krojovaní 

nejsou členové jedné do-

mácnosti, takže pro ně platí 

odstup minimálně 2 metry 

a pro většinu účastníků akce 

platí totéž. Toto nařízení tedy 

znemožňuje tancování, které 

je pro většinu účastníků při-

márním cílem návštěvy ob-

dobné akce, pořádání sól 

a samozřejmě i obyčejné 

sezení vícero kamarádů 

u jednoho stolu. Navíc je 

povinností pořadatele zajistit 

osoby, které na tato nařízení 

dohlíží. To vše za předpo-

kladu že vyjde počasí a akce 

by se konala venku, v uzavře-

ných prostorách se podmínky 

opět liší. Mezi další podstatné 

omezení na těchto akcích 

patří například zákaz prodeje 

a konzumace všech potravin, 

včetně nápojů.  

Shrnuto a podtrženo, do-

kážete si představit hody bez 

tancování, šenku, posezení 

s přáteli a s člověkem, který 

mezi Vámi neustále kon-

troluje rozestupy? My teda 

rozhodně ne a troufáme 

si tvrdit, že za těchto podmí-

nek by se hody nelíbily ani 

Vám. Problém s pořádáním 

by tím pádem byl i z ekono-

mického hlediska. Když 

pomineme to, že se naprosto 

nedá odhadnout počet návště-

vníků, při nemožnosti 

provozovat šenk a nescho-

pnosti vybírat sóla je více než 

jasné, že příjmy ze vstupného 

(ať už by byly jakékoliv, ale 

pravděpodobně nižší než 

obvykle) by nemalé náklady 

na tuto akci nepokryly.  

Příprava hodů je normálně 

rozložená do několika mě-

síců, ale povinná karanténa 

nám znemožnila se scházet 

a začít na všem pracovat.  

V průběhu pár týdnů by-

chom, s nemalou pomocí 



POLEHRAD 2/2020 

 

5 
 

Vás, občanů, nejspíše byli 

schopni hody nachystat, ale 

o hody v takovéto podobě 

prostě nemáme zájem. 

Zkrátka a dobře, tohle by 

hody nebyly. Je spousta lidí, 

kterým se naše rozhodnutí 

nelíbí, ale na naši obranu – 

nám se to nelíbí o moc víc než 

Vám. Proto doufáme, že na 

základě těchto argumentů náš 

postoj pochopíte.  

Ve stejné situaci se ocitly 

i další obce (z obcí, které mají 

hody v podobném nebo stej-

ném termínu to jsou na-

mátkou Kobylí, Žatčany, 

Brumovice, Rakvice či Uher-

čice, ale i mnohé další), a je-

jich větší část se rozhodla pro 

letošní rok hody v červnu a v 

červenci v původním termínu 

nepořádat. Některé obce mo-

mentálně kalkulují s pře-

sunem hodů na nějaký 

podzimní termín. V Boleradi-

cích je zvykem pořádat hody 

i na podzim, a boleradská 

chasa zatím s Martinskými 

hody počítá.  

Pokud všechno dobře dopa-

dne, sejdeme se 14. 11. v sále, 

snad už i s tradičním šenkem, 

k tanci a poslechu nám bude 

hrát DH Lácaranka, a letní si 

hody si tím alespoň trochu 

vynahradíme. Pro léto 2021 

je samozřejmě kapela 

zamluvená.  

Boleradice 27. května 2020 

 

_____________________ 

Za boleradskou chasu 

„letošní první pár“, 

Kateřina Zimolková 

 a Jindřich Demela  

___________________________________________________________________________ 

Zrušené hody – věc nevídaná? 

Jak jste si mohli přečíst v předchozím 

příspěvku zástupců chasy, důvody pro 

nepořádání letošních Svatojánských hodů 

jsou pádné a pochopitelné, i když mnozí 

z nás jen těžko nutíme k tomu, abychom 

s nimi souhlasili a srovnali se s tím, že – 

troufám si říct – největší svátek obce se 

letos opravdu konat nebude, podobně jako 

v jiných okolních obcích. Pokoušeli jsme se 

spolu s paní Jitkou Šlancarovou propátrat 

po skutečnosti, zda podobná situace nastala 

 

 i v dohledatelné minulosti. Ejhle! Nastala, 

a hned několikrát, z důvodů různých. 

Dokonce i Polehrad už kdysi dávno 

o historii hodů podle našich kronik 

informoval. Dovolujeme si článek 

informující o různých dramatických 

okolnostech doprovázejících konání hodů 

otisknout v nezměněné podobě znovu 

s vědomím, že s největší pravděpodobností 

bude doplněn o další smutnou položku.  

_________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

Jánské hody  
Boleradice 1929 
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Stručně z historie hodů podle kronik 

 

 

 

 

• 28. – 29. 6. „V den zde odbývaných svatojánských hodů roznesla se
smutná zpráva, že vražednou rukou zahynul v Sarajevě následník trůnu
arc. F. F. d´Este i se svou chotí Žofií, v den sv. Petra a Pavla. Celá říše
rozrušena. Hody se však u nás dohrály. Starosta obce vyžádal (přes
zákazy, aby stárci neutrpěli škodu), aby se odbyla u nás obligátní
„Zavádka a skládka“ děvčat a chlapců, tancujících venku kolem
postavené máje za účasti celého obecního výboru a přespolních
čelnějších hostí.“

1914

• „Koncem června vydáno vládní nařízení zakazující prováděti veškeré taneční
zábavy, hody oslavovány bez muziky, bez veselí a bez zpěvu.“

1940

• „Naše letní hody, které připadly na 28. 6. byly letos opravdu smutné. Stavění
máje a muzika bylo zakázáno. Oslavovalo se jen podomácku, hostinští
neměli ani piva k pití – příděl byl vyčerpán a víno drahé – 40 Kč za L, pivo
stálo 5 Kč za L.“

1941

• „Stavění máje a musika nebyla povolena, na tyto tradiční hody přijela k nám
skupina komediantů se dvěma kolotoči a střelnicí.“

1943

• „První poválečné hody, 4 stárci v národních krojích, hody na návsi před
hospodou A. Štefana.“

1946

• „Vzhledem k tomu, že se objevila v červnu nakažlivá nemoc hospod. zvířat –
mor vepřů, zavedena přísná karanténa a zákaz shromažďování 4 týdny.
Tradiční hody se pro tento zákaz nekonaly.“

1960
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Vzpomínka na hody 

Psal se rok 1953 a náš ročník 

švarných pětatřicátníků, chlapců 

jako květ, tak se zpívá v písničce, 

jsme byli zvoleni za stárky. Byl to 

špatný rok, protože byla měnová 

reforma. Mezi lidmi nebylo moc 

peněz, tak to byla odvaha pořádat 

hody. Prvního stárka jsme vybrali 

Remu Horáka, který byl starší 

a rozumnější. Před hody jsme jeli 

chystat májku a velkou máju. Rema 

přijel z domu s vozem a koňmi, 

sekyrou a pilou. Začali jsme kácet 

máju a naráz Rema zavolal: „Už 

jsem dosekal…“ Měl plnou holínku 

krve, sekl se do kotníku. Sedl na 

koně a jel k doktorovi Krijskovi, 

který měl ordinaci v Boleradicích 

a ten jej hned poslal do nemocnice. 

Tak dva dny před hody jsme byli bez 

prvního stárka. Napadlo nás požádat 

Remova mladšího bratra Jendu. 

Jenda ale byl jinak založený, více se 

věnoval knihám a studiu. Během 

třech dní jsme ho museli přemluvit. 

Bylo to těžký, moc se bránil, ale 

podlehl. Kroj byl nachystaný 

a rodiče s tím počítali, že budou mít 

doma stárka, tak nám pomohli.  

Starky jej naučily tancovat, tak se hody 

nakonec přes velké nesnáze povedly. 

Kapelník pan Janák byl velmi vstřícný a 

udělal nám cenu podle toho, kolik přišlo lidí 

a kolik se vybralo peněz. Jenda to nakonec 

taky zvládl a hody byly veselé. 

_____________ 

Zdeněk Koráb 

 

 

 

 

1. Jan Horák – Růža Ruzá 
2. Zdeněk Koráb – Lída Stehlíková 
3. Bořa Veselý – Alenka Zavřelová 
4. Karel Kabela – Mařenka Vítečková 
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Spolky 

 

Běh do lesa IV. 
 

V sobotu 6. června se 

v Boleradicích konal už 

čtvrtý ročník Běhu do lesa. 

Ještě několik týdnů před 

startem bylo konání akce 

nejisté kvůli opatřením proti 

šíření coronaviru. Díky 

ohlášenému plánu uvolňová-

ní těchto opatření se Běh do 

lesa nakonec mohl uskute-

čnit, a to dokonce v původně 

plánovaném termínu. Jednalo 

se tak o první akci pro 

veřejnost po dlouhé době. 

Bylo samo-zřejmě nutné 

upravit program, aby byla 

dodržena nařízení platná 

v den konání závodu. Závod 

dětí nemohl mít hromadný 

start a místo toho děti běžely 

po jednom a na čas. Závod 

dospělých byl pak rozdělen 

na dva starty pro omezení 

počtu účastníků a zachování 

potřebných vzdáleností mezi 

sportovci. Startovní čára byla 

proto nezvykle dlouhá a vedla 

napříč fotbalovým hřištěm. 

Pořadatelé děkují sporto-

vcům i divákům za pochopení 

a spolupráci.  

Letošní ročník opět posunul 

laťku v počtu účastníků 

i v úrovni organizace. Běžců 

napříč kategoriemi bylo 99. 

Celkem 44 dětí běželo 

v čtyřech kategoriích podle 

věku. Dobrou zprávou je, že 

většina dětí byla z Boleradic. 

Běh do lesa je tak vedle 

fotbalové přípravky další 

důležitou součástí sportovní 

výchovy mládeže v obci. 

Závod dospělých měřil 

6,2 km a vedl stejnou cestou 

jako loni. První startovali 

v 16:00 běžci nad 40 let 

a na start se postavilo 

23 závodníků. 

První místo v mužích obsadil 

Jan Dufek z Hustopečí v čase 

26:12 (minuty:sekundy). 

V kategorii žen zvítězila 

Miroslava Tučková z Lanž-

hota s časem 39:36. V 17:00 

pak startoval napínavý závod 

kategorie 15 – 39 let, kterého 

se zúčastnilo 32 závodníků. 

Nejrychlejší čas 25:37 zaběhl 

Jaroslav Sláma z Křižanova. 

Nejrychlejší ženou byla 

Magda Janková z Brna 

s časem 31:23. Nejrychlejším 

účastníkem z Boleradic byl 

Tomáš Hos s časem 33:23. 

Celkové výsledky jsou 

k dispozici na webových 

stránkách 

www.behdolesa.cz. V tomto 

přehledu uvádíme pouze 

umístění na stupních vítězů. 

 

Pořadí v kategorii Čas Jméno Kategorie 

1 0:25:37,61 Jaroslav Sláma muži 15 - 39 

2 0:25:58,91 Vojtěch Pospíšilík muži 15 - 39 

3 0:26:20,70 Michal Dobrovský muži 15 - 39 

    
1 0:31:23,11 Magda Janková ženy 15 - 39 

2 0:32:18,62 Hana Burešová ženy 15 - 39 

3 0:36:34,50 Dana Truksová ženy 15 - 39 

    
1 0:26:12,59 Jan Dufek muži 40+ 

2 0:28:02,81 Martin Vintrlík muži 40+ 

3 0:29:38,52 Jindřich Martinec muži 40+ 

    
1 0:39:36,88 Miroslava Tučková ženy 40+ 

2 0:45:44,30 Petra Benadová ženy 40+ 

3 0:47:37,53 Zdenka Jureková ženy 40+ 
 

http://www.behdolesa.cz/
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Běh do lesa pořádá SK Boleradice 1935 z.s. Na přípravách se podílelo více než 20 členů 

a dobrovolníků. Běh podpořil městys Boleradice. Obec dále zapůjčila stoly a lavice, hasiči 

zapůjčili stany, a pomohli také další. Důležitými partnery jsou Divadlo Koráb, vinařství Šlancar 

a vinařství Petr Koráb. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky s.p. Děkujeme všem 

za podporu i za účast. 

___________ 

Leo Čermák 

 

________________________________________________________________ 

Divadelní spolek bratří Mrštíků

Mrštíkovo divadelní jaro v náhradním termínu 

Ten, kdo sleduje dění v našem divadelním 

spolku ví, že na přelomu března a dubna měla 

u nás proběhnout regionální postupová 

přehlídka venkovských divadelních souborů, 

Mrštíkovo divadelní jaro. Dva týdny před 

začátkem přehlídky se vše změnilo a naše 

země se ocitla v nouzovém stavu. Museli jsme 

zrušit nejen přehlídku, ale i všechna další 

plánovaná představení v divadle. 

Nyní se život pozvolna vrací do starých kolejí, 

a tak i my, divadelníci, obnovujeme provoz 

divadla a můžeme se tam s našimi věrnými 

diváky opět sejít. Měsíc červen sice už 

k návštěvě divadla moc neláká, lidé dávají 

přednost výletům do přírody před sezením 

v hledišti. Přesto věříme, že divadelní 

přehlídka, která proběhne v náhradním 

termínu 18. až 21. června 2020, přiláká 

diváky.  

Její program zahájí ve čtvrtek 18. 6. v 19,30 

hod. nesoutěžně domácí soubor svojí 

nejnovější inscenací Kulhavý mezek aneb 

Výbuch na jičínském zámku. Ve stejném 

čase, ale v hustopečském kině (město 

Hustopeče je partnerem přehlídky), bude 

přehlídka zahájena soutěžním představením 

divadelního souboru Cimrman  Revival 

Sivice – Vyšetřování ztráty třídní knihy.  

V pátek 19. 6. v 15 hod. zveme do divadla 

návštěvníky všech věkových kategorií, 

protože DS Blažena z Blažovic uvede 

pohádkový příběh Veronika je drak. Večer 

téhož dne si přijdou na své náročnější diváci. 

Divadelní soubor Amadis odehraje 

tragikomedii Plný kapsy šutrů.  

Sobota 20. 6. v 15 hod. bude patřit 

divadelnímu souboru Podivíni z Podivína, 

který se představí mysteriózní komedií 

Prase. Posledním soutěžním představením 

v sobotu večer bude moravská klasika bratří 

Mrštíků – Maryša, v podání Divadelního 

uskupení Ochotnice z Otnic. 

 V neděli 21. června v 15 hod. proběhne 

slavnostní závěr a vyhodnocení přehlídky. 

V kulturním programu vystoupí žáci ZUŠ 

Hustopeče. Pořadatelé přehlídky potom 

předají ocenění jednotlivcům a souborům na 

základě hodnocení lektorského sboru, který 

sledoval všechna představení a má možnost 

nominovat nejlepší inscenaci na národní 

přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve 

Vysokém nad Jizerou. 

Je možné, že v době, kdy budete číst tyto 

řádky, budeme již o přehlídce mluvit v čase 

minulém a výsledky hodnocení budou známy. 

______________ 

Iva Kahounová
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Kulhavý mezek na Hanáckém divadelním máji 

V neděli 21. června, kdy naše přehlídka bude 

ve svém závěru, v Němčicích nad Hanou bude 

začínat jiná regionální přehlídka, Hanácký 

divadelní máj. Na ní bude soutěžit náš 

divadelní soubor s hrou Oldřicha Daňka - 

Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském 

zámku. Pod režijním vedením Jiřího Brabce 

vzniklo představení, které mělo premiéru 22. 

února tohoto roku. Příběh se odehrává v době 

třicetileté války. Skupina potulných komedia- 

ntů se před jejími hrůzami schovává kdesi ve 

stodole a čas si krátí vyprávěním příběhů. Na 

jevišti tak ožívají historické postavy 

17. století, jejichž spory vyvrcholily tragédií. 

Část jičínského zámku vyletěla do povětří po 

výbuchu střelného prachu ve sklepení… Jak 

k tomu došlo? Přijďte najít odpověď do 

divadla.☺ 

______________ 

Iva Kahounová

___________________________________________________________________________ 

Naše divadlo v době „korony“ 

Video archiv 

V době nouzového stavu a ukončení provozu 

divadel jsme neseděli s rukama za zády. 

Nemohli jsme zkoušet ani hrát divadlo, tak 

jsme nečekaně volný čas věnovali jiným 

záležitostem, na které v běžném provozu 

nezbývá čas. Podařilo se zdigitalizovat 

desítky záznamů našich divadelních 

představení ze starých videokazet a DVD. 

Všechna jsou uložena v divadelním archívu 

a podstatná část zveřejněna na adrese: 

http://www.boleradice-divadlo.cz/video. 

Tento kanál budeme postupně doplňovat 

i nadále. Některé tituly jsme zveřejnili v rámci 

„ Nouzového programu divadla“ na webu 

a facebookovém profilu našeho divadelního 

spolku. 

Čtení pohádek 
Další aktivitou v této době bylo natáčení 

čtených pohádek a uveřejňování na FB pod 

titulkem Bylo, nebylo aneb Herci divadla 

(později Přátelé divadla) Boleradice čtou 

dětem. Podrobněji čtěte v článku J. Jandy 

níže. 

 

 

Namaluj duhu 
Zapojili jsme se do výzvy „Namaluj duhu“. 

Duha jako symbol naděje, celistvosti 

a slunečního světla měla podpořit lidi 

v náročné době nemoci, karantény, 

nouzového stavu. Děti, ale i dospělí, poslali 

dvě desítky obrázků, které jsme vyvěsili 

na divadelní nástěnce. Snad potěšily 

kolemjdoucí… Děkujeme. 

Modernizace topení a ventilace 

V květnu jsme zahájili také důležitou a nutnou 

práci na modernizaci topení a ventilace 

v divadle. Tato činnost zahrnuje sekání drážek 

pro kabely, vrtání, protahování kabelů, 

propojování, sádrování, omítání atd. Část 

práce udělalo několik našich členů 

brigádnicky. Nyní jsou tyto práce hotovy 

a může začít finalizace odborné práce - 

zapojení a uvedení do provozu. Výsledkem 

bude zjednodušení ovládání topného systému 

v divadle, možnost dálkového ovládání 

a regulace topení. Rozdělení do několika 

okruhů umožní vytápět jen určité části 

budovy. To vše by se mělo promítnout 

do značné úspory za energie. Z uvedeného 

ovšem vyplývá, že v době letních prázdnin 

bude třeba v divadle vymalovat, zejména 

hlediště a zákulisí, kde jsou zásahy nejvíce 

znát.

http://www.boleradice-divadlo.cz/video
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Bylo nebylo 

je název celého seriálu 

pohádek, do kterého jsme se 

pustili po vyhlášení 

nouzového stavu. Na úplném 

začátku byl nápad Marka 

Korába – natočit herce, jak 

čtou dětem pohádky a dát to 

na internet, aby se mohli 

podívat i ostatní. Vůbec jsme 

si tehdy nedovedli představit, 

do čeho jdeme.  

V divadle bylo od poloviny 

března pusto a prázdno, v sále 

tma. Opravdu? Od té doby, co 

jsme začali s natáčením už 

ne! Nebylo to jednoduché – 

pořádně jsme to neuměli, 

byly problémy s technikou, 

ale měli jsme chuť a elán 

a chtěli už konečně něco dělat 

pro diváky, když jsme v té 

době nemohli hrát divadlo. 

Prvotní představa byla 

natáčet s herci divadla 

pohádky, snad měsíc, snad do 

konce května a pak už asi 

nebude zájem. Jenže hned na 

první pohádky se začalo dívat 

stovky lidí, hlásili se sami 

herci k natáčení, kamarádi 

a přátelé divadelníci. První 

pohádkou byl Kocour 

v botách a četl vám ji Jan 

Koráb. Po Honzovi přišla na 

řadu s pohádkou Eva 

Charvátová, Jana Jirgalová, 

Alžběta Stehlíková, Klára 

Jamborová, … Odpusťte, 

nemohu vás všechny 

jmenovat, zabralo by to 

několik stran. K dnešnímu 

dni (kdy píšeme tento článek) 

bylo celkem 57 - slovy 

padesát sedm – čtenářů! 

A další jsou na seznamu.  

Když jsme začali natáčet, 

padaly na nás otázky. První a 

častou bylo proč? Prostě 

protože jsme nemohli hrát 

divadlo a čtení pohádek se 

nám jevilo jako výborný 

nápad. 

Kolik nás u natáčení je? 

Natáčení probíhá tak, že 

je stanoven a telefonicky 

domluven rozvrh a podle něj 

se každý čtenář pohádky 

dostaví do divadla, posadí se 

do křesla, kameraman spustí 

kameru, odejde z budovy ven 

a čtenář čte. Takže jsme 

u toho obvykle jen dva. Na 

konci, po zazvonění 

zvonečku (ten je slyšet i za 

zavřenými dveřmi divadla) se 

kameraman vrátí, vypne 

kameru a na řadu přichází 

další čtenář. Všechna videa se 

natáčí předem, stříhají se 

doma na počítači a posílají na 

YouTube k vám. 

Kde to děláme? No přece na 

jevišti před prázdným 

hledištěm. Ta "scéna", jestli 

to tak můžeme honosně 

napsat, měla zpočátku v sobě 

symboliku: prázdné řady 

křesel v pozadí jsou o tom, že 

diváci nesmí do divadla, 
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stoleček s hrníčkem čaje nebo 

kávy symbolizuje místo, kde 

se pohádky čtou nejvíce – 

doma v pohodě a příjemném 

pokoji, no a zvoneček ten 

patří neodmyslitelně ke každé 

pohádce. Chtěli jsme na něj 

zazvonit už naposled, na 

znamení toho, že tahle 

mizérie skončila a že 

pozadím už nebude prázdné 

hlediště. Jenže teď, i když je 

nouzový stav pryč, pohádky 

jsou tu stále s námi. 

Co z toho máme? Máme 

z toho obrovskou radost, že 

nás stále sledujete, že o nás 

víte a že Divadlo Boleradice 

„žije“. Chceme to dělat tak 

dlouho, jak to nás, vaše děti 

a vás bude bavit. A máme 

z toho ještě jednu neo-

cenitelnou věc: setkávání 

s přáteli, kamarády. Vězte, že 

jsme příjemně překvapení jak 

zájmem herců a přátel divadla 

o natáčení, tak zájmem 

a ohlasy vás diváků. To jsme 

opravdu nečekali (ne neberte 

to prosím jako frázi). Už teď 

je natočeno téměř sedmdesát 

videí a další natáčení se 

chystá. 

Ale hlavně na nás 

nezapomeňte na podzim 

v nové sezóně. Přijďte se 

podívat na představení naše 

i našich přátel ochotníků. 

Těší se na vás určitě všichni 

herci Divadla Boleradice. 

_____________________ 

Jiří Janda a Marek Koráb 

 

PS: Poděkování patří Jitce Šlancarové – to je ta, co nám půjčila kameru, 

Lukáši Průdkovi a Lukáši Horákovi – ti nám půjčili bezdrátový mikrofon, 

Janu Korábovi a Pavlovi Svobodovi – ti nám pomáhali s natáčením a zvukem. 

A hlavně všem co účinkovali a četli dětem pohádky. 

A ještě všem divákům co nás čtenáře pohádek pravidelně sledují 

PPS: Jak pohádky najdete? Zadejte do vyhledávače na YouTube text „Divadlo Boleradice 

Bylo nebylo“ a uvidíte je všechny. 
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Uzávěrka pro III. číslo zpravodaje bude 1. 9. 2020 

Zpravodaj vyjde v září 2020 

  

https://www.facebook.com/jiri.janda.376?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCqLYi15PzVqNWbmx2ebeOu5vq9xgZFWGE7c6DzsZ9w9lhnZCaYmKqqJtqF3N2jV3-SbigLNx5WHTiY&dti=75260919735&hc_location=group
https://www.facebook.com/marek.korab.1?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAsA24v7D4-JAqMuZGHFOZ2VGKe_v_0OofdedY_T0WuV3cGICqONHida_2eRd7xav0r-gUqkMMq6Ki6&dti=75260919735&hc_location=group
mailto:obec@boleradice.cz
http://www.boleradice.cz/
hhttps://www.facebook.com/Boleradice-108400985899556/


 

 
 

 

  

  



 

 
 

 

 

 


