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Divadlo meho domova

§*k se přÉpreyu§e diwadlo
Pionýl, toho lDusi hodně

ulilět a zrrát. a Iric nOvélro
ňU nertl[iže být Zatěžko. Tak
isn]e si lo jlek]i v záimovénl
íltvaIu Klubu DllaclÝch čte.
nářfr Dři oDPM V Č, KI íDlo-
vě a Dodle toho }iap]ónovalj
ce]on letošni činnost. oDěi
se u účastnínle liteláťní sou_
těže. !vpisované Dek]adatel-
sivrDl Albótlos. ktelá nlá ]l]-
1o9 ténra DiVaCilo nlélro do_

V našerD nlěstě nátne núo-
ho djvadei iako mólokde.
]r]]iL]h historie j€ vž.ly vel-
]l]j 7aiílnal,á. Mv i5l]le si ze
!šecl] vvbrali sed1nadvacetj,
]elou historii ]ihočeských di,
,jaiiE]ních festivalů v zán,l€c"
ké Zdhťadě. 0 Dí zplacoÝá-
ván)(] DLl|ovní !,Ýstavu ua vol.
nýOh čtvutkách. Abycholl] se
]ép! vcítili do tajri a těž-

kosti divadelního unlěni. vy_
bfa]; isne si k Dlnění od_
Zl]ak odbol'nosti Divadeiník.
Takový divad€lník nlusí na
piíklad pohvbel)! beze slova
\,!,iádiit určitotl situaci. aby
ostahrí pozna]i, o co ide. ne-
]}o naopak zase l]]asem vv-
iát]i'if iakou máte náladu a
co pŤožíváte l kdvž l'eú nrum-
]áte 1a. la. ji],

i k(lyŽ ]elos v klouŽk
plaOtijí převážně chlapci
|echRických záilnťl, přesto
si dokonale piijdou na své.
Vždyť při pláci na popisu
1€chniky otáčivého hlediště
a jeho r}rakelY se iim budou
jistě hodii znalosti z mode_
]ái'ského i fadiotechnibkého
ki,oužk,

\r plánu p],áce lDálle leŠtě
iadn zaiínlavých akcí. setká_
ni s pl,itoovníky Jihočeského

Náš "Klub mladých čtenářů"
chystá leios putovní výstavu

"Divadlo Dého domova" o otá_
člvóm hledišti ý zámecxé za-
hradě, a proto lšme sl méži
sebe pozvali s. Fridlicha, šéfa
čiEohry Iihočeského dlvadla,
a s. Frouzs, technlka. bezkte-
rého by se nám otáčlvé hle-
dlště nikdy Betočilo. setkání
začalo v zámecké zahť8dě. s.
Flouz !ám od€mkl ceié záku-
tisí, kteIé Je skryto hluboko
pod sedadly, a tak sl všichni
moh1l podrobně prohlédnout.

"jak se to toóť'. Nadšení vzbu_
d1l ov]ád6cí pult, a všichnl se
hned hrnuli vyzkoušet sl Ťíze_
ní točny v praxl,

Po dúkl6dné prohtíalce hl€-
dtJtě i Bellárie pokračovala
beseda v plíjemně vybřáté
knthovné pro mládež. Tady
dotazy l€n prŠely: lestll |epfavda. že alřív točnu ťoztáča-
lo 40 ÝoJákú, jesili je naše d1"
vadlo opravdu prvni na světě,
člm se llší 2. otáčivé hlediště

ve flnském Tamp€re, €o se vše
u nás hrá]o a co se pŤl tom
stalo.

Naše dětt rDohu opravdu po_
chválit, Hosté byll piJlenně
udlveni znalostmt alětí neJen
z bi5torle ceského KrurÁlova.
ale t jejtch literárními vědo,
mostmi o autorech divadel-
ních her. Přece jen se neza_
pte. že něktpři ltž placulí v
Klubu m]adých čtenář& šestý
rok a jsou nosItell odznakú
odborností "Mladý vÝtvarník"
a ..Knihovnlk". í,etos išme 7á-
hájili plnění odbornoltl -Di-vade]ník". a tak děti srš€ly
vědomoslml. Beseda se oDrav-
du vydařlla a nebude posleal_
ni. Pozvali jsme mezi nás i
architekta Joana Brehmse, au.
tora návrhu točny, a čeká nás
]'eště návštěva u českokrum_
lovských ochotníků. Těšime
se, že §e o dlvadle dovíme
další spoustu zaJímavostí.

, v. PAzDERKovÁ
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divadla j ieho soolečnou ná_
vštěvu, českokrunrtovská re-
žisélka Alěl1.! Hynková !o
zvala děti na návštěv[ diva_
delní zkoušky. ahy se na
vlastní oči nloh]], Di]esvědčit.
]ilk se takové djvadlo pŤi,
pIavuje,
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trrážená soudružko pazderková !

Děkujene Yám za Vaši letošn{ obětavou práei

s dětni Dři uskutečnování záněrťr našeho klubu.

Do nového roku Vám přejene dobré zdraví, hodně

životní pohoťly a radosti z Vaší nedocenitelné

práce. '
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