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Malé divadlo Kolín 

Malé divadlo má v Kolíně dlouholetou tradici, kterou začali tvořit nadšenci už v polovině 60. let 

20 století. V půli 90. let po generační výměně zakotvil soubor na Zámecké v Domě dětí a mládeže 

Kolín a musel začít od píky a všichni jeho členové se herectví učili doslova za pochodu. Přesto se 

soubor snažil postupně zvedat hereckou laťku a bavit osobitým humorem. V paměti diváků tak 

zůstane barvotiskově „Nejkrásnější válka“, osvobozená „Balada z hadrů“, psychiatrická crazy “Harvey 

a já“ nebo duchaplná adaptace Wildova „Strašidla cantervillského“. S ní se v roce 2003 soubor 

propracoval na Nár. přehlídku Divadelní Třebíč, kde získal cenu za originální scénář. Do Třebíče zavítal 

soubor znovu v roce 2005 s pratchettovskou crazy  „Soudné sestry“. V roce 2006 přišly detektivní 

aktovky podle A. Christie „Krysy na pláži“ a ještě téhož roku za ně získalo herecké ceny na Wintrově 

Rakovníku. Roku 2007 adaptoval travičskou komedii „Je libo dát si čaj?“ a v roce 2009 přichází 

s historickou „Cestou Karla IV.“. Na ní v roce 2011 navázala crazy z vojenského prostředí „Mlýny aneb 

Vítejte v zelených časech“. Po další vlně personálních změn, během nichž do hereckého nebe odešel 

nestor Malého divadla a jeho letitý vedoucí Vašek Bartoš, se ztenčený a omlazený soubor vydal do 

boje s řemeslnickou laxností v komedii „Fušeři s.r.o.“, za níž získal několik cen za herectví i výpravu. 

Od roku 2015 baví soubor diváky svojí verzí slavné rozvodové komedie „Válka Roseových“, která je 

nejúspěšnější hrou Malého divadla a byla mnohokráte oceněna porotami na přehlídkách i 

spokojenými diváky.  

Divadlo SCHODY Sušice 

Divadelní spolek SCHODY vznikl na základě velkého zájmu široké veřejnosti v roce 2009. Ochotnické 

divadlo v Sušici má bohatou tradici, která sahá již do roku 1800. První české divadlo se v Sušici hrálo 

již v roce 1831. Po šedesátileté odmlce se oživila tradice ochotnického spolku. Režisérskou taktovku si 

vzala do ruky Zuzana Navrátilová. V současné době má již divadlo za sebou několik úspěšných 

premiér a počet členů se pohybuje zhruba kolem dvaceti. Tři představení doprovází i živá hudba. 

Nechybí ani tanec, zpěv a divadelní humor komediálních amatérských herců. 

Kromě divadelních představení divadlo pořádá různé kulturní akce např. Masopust, slavností zahájení 

společenských akcí města atd. Divadlo se každoročně účastní Horažďovické přehlídky divadelních 

amatérských souborů. 

Sborissimo 

Smíšený pěvecký sbor SBORISSIMO při Domě dětí a mládeže v Písku pod uměleckým vedením 

sbormistryně PaedDr. Lenky Halamové. Pěvecký sbor působí od roku 2001, soustřeďuje se na lidovou, 

renesanční i populární hudbu, dále spirituály i gospely. Image a pěvecký výkon Sborissima ocenila 

porota II. festivalu pěveckých sborů ve Vodňanech v r. 2011 druhým místem – Stříbrnou notou. 


