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Zaregistrováno u MV ČR dne 4.10.2000 pod č.j. VS/1-1/44883/00-R

Činnost DSE o.s. v roce 2007
První schůze zvolených členů do Rady sdružení Valnou hromadou se uskutečnila dne
31.1.2007 a přijala v usnesení mimo jiné:
doporučila do vedení DSE o.s. pana Mgr. M. Hýbnera od 5.4.2007 tuto funkci vykonával
Vladimír Kněžourek
a) členy RS se stali :
Stanislav Friedrich
Martin Hlavatý
Jiří Kněžourek
Vladimír Kněžourek
Růžena Kněžourková
Milan Lánský
pokladník – hospodář: Vladislava Lánská
kontrolní komise: Jan Kněžourek, Iveta Zavadilová
b) návrh na doplnění a změnu stanov DSE o.s.
c) rozhodla o pozvání DS Brezno – Slovenská republika, v rámci konání divadelního
podzimního Erbenova Miletína, a návrh na uskutečnění recipročního představení v SR
d) rozhodla o zpracování pamětní publikace k 180. výročí trvání ochotnického divadla v
Miletíně
e) záměr na organizačním podílení se na jarní postupové přehlídce VI. Miletinské
divadelní jaro (MDJ), které se již tradičně koná jako nominační přehlídka amatérských
divadelních souborů pro celostátní přehlídku konanou ve Vysokém nad Jizerou pod
záštitou KÚ Královehradeckého kraje, Impulsu a města Miletín
f) na záměru pořádání XII. ročníku Divadelního Erbenova Miletína
g) na formě a způsobu zajištění činnosti DSE o.s.

Rok 2007 byl rokem, který se zapsal do historie miletínské kultury významným výročím. V
září uplynulo 180 let od sehrání prvního českého amatérského divadla v Miletíně. Toto
významné výročí si nejen ochotníci, ale i celá veřejnost připomněli mimo jiné vydáním
publikace o činnosti divadla, kterou dne 4. 5. pokřtil významný znalec českého amatérského
divadla prof. PhDr. Jan Císař, CSc., divadelní teoretik, profesor DAMU. Publikace vznikla
za přispění řady současných členů DSE pod koordinováním pana Stanislava Friedricha a za
podpory celé řady sponzorů, z nichž největší měrou se podílela Hořická výrobní a.s.

DSE sehrál v roce 2007 celkem 5 divadelních představení, které zhlédlo 750 diváků. V
Miletíně se během roku představilo 12 hostujících divadelních souborů a jejich hry zhlédlo
dalších 1.350 diváků.
V. východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů pod názvem V. Miletínské
divadelní jaro, které s námi pořádal královéhradecký IMPULS se uskutečnilo 4. 6. května 2007.
5 .DMJ se zúčastnily soubory :
o
o
o
o
o
o

F.U.J. Dětenice s divadelní hrou Zlatý kolovrat,
Divadlo Neklid Voletiny se hrou Ulice Bastardů,
DS Kuks se hrou Serpillo a Melissa aneb Tymián a citroník rande show,
DS SNOOP Opatovice nad Labem s hrou Ještě žiji s věšákem, čepicí a plácačkou aneb
modrým andělům,
DS Heřmanům Městec se hrou Trumf .
Miletínský soubor se představil se hrou Ježíškova košilka v režii Vlastimila Čaňka,
člena Klicperova divadla Hradec Králové a hostujícího člena ND Praha, kterému patří
tímto naše poděkování za významnou pomoc a cenné rady.

Za nastudování a uvedení divadelní hry Ježíškova košilka Jana Zahradníčka obdržel DS Erben
o.s. a pěvecký ženský sbor z Lázní Bělohradu pod vedením pana dirigenta Zdeňka Prchala od
poroty Čestné uznání.
Za podpory KÚ Královéhradeckého kraje, Impulsu HK a významné podpory nejen finanční
MěÚ v Miletíně jsme byli schopni nastudovat a uvést další premiéru našich ochotníků divadelní pohádku aktivně píšícího autora Jaroslava Koloděje „Jak čert vyletěl z kůže“ v
režijním debutu Vladimíra Kněžourka, premiérově uvedenou pro miletínské diváky v rámci
již 12. festivalu amatérského divadla v Miletíně uváděného pod názvem XII. Divadelní
Erbenův Miletín. Bez finanční podpory výše uvedených sponzorů bychom nebyli schopni
tento tradiční festival uskutečnit.
26. 9. – 9. 12. 2007
XII. divadelní Erbenův Miletín byl zahájen 26. září představením divadla ze slovenského
Zvolena Maska se hrou Baba Jaga, která měla velký ohlas nejen u dětského publika. Účast
kolegů ze Slovenska se tak historicky prvně podílela na mezinárodním zastoupení. Tohoto
představení se zúčastnili nejen funkcionáři KÚ královehradeckého kraje,ale také členové
vedení kraje Bánská Bystrica.
Pravidelně každých 14 dní až do předvánočního času pokračovala přehlídka uváděním dalších
amatérských souborů:
o
o
o
o
o
o

DS z Dobrušky s komedií HABAĎURA (Hosté pana Swena) - komedie Cash On
Delivery
DS A. Jiráska z Úpice předvedl komedii ze současnosti Velká zlá myš,
DS Kodym Opočno + ochotníci z Dobrušky uvedl známou komedii Světáci,
Divadlo Esence z Prahy uvedlo hru Královna jelenem,
Divadlo Drak z Hradce Králové uvedl pohádku pro děti Pták Ohnivák – v režii:
J.Krofty.
8. prosince na závěr XII.DEM uvedl DS Erben z Miletína svoji premiéru Jak čert
vyletěl z kůže, kterou pro děti zopakoval druhý den v neděli 9.12. s tradiční
mikulášskou nadílkou.

K dalším významným aktivitám v roce 2007 DSE patřilo podílení se na:
2. června Dětském dnu, pořádaném MěÚ Miletín a ve spolupráci s dalšími spolky a
sdruženími v areálu kempu, kam jsme pozvali maňáskové divadlo ze Dvora Králové.
Pro členy souboru a příznivce divadla se uskutečnil ve dnech 10. – 12. srpna 2007 již 4.
zájezd na Moravu. S návštěvou akce Slovácký rok v Kyjově, obhlídkou Brna, státního hradu
Veveří ad. Tyto zájezdy jsou tak malým poděkováním za velkou práci kolem amatérského
divadla.
17. listopadu ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků a Impulsem
jsme se podíleli na 1. kursu líčení, který byl doprovodnou akcí k XII. Ročníku DEM. Na sále
v Sousedském domě v Miletíně se sešlo více než 40 zájemců o divadelní líčení. Z našich
herců se zúčastnily Anina Friedrichová, Lucie Lhotová a Iveta Zavadilová. Kurz vedly dvě na
slovo vzaté odbornice, maskérky Klicperova divadla z Hradce Králové, paní Iva Helingerová
a Vendula Bohdanecká.
DSE o.s. hostoval v roce 2007 s představením Ježíškova košilka v Lázních Bělohradě a
Mlázovicích.
Během roku se nás dotkly i organizační změny ve vedení DSE. Dne 8.3. na schůzi RS
rezignoval z funkce dlouholetého předsedy RS pan Mgr. M. Hýbner, který se nadále věnuje
výhradně aktivitám Českého amatérského divadla, které se začátkem měsíce října oddělilo od
činnosti DSE o.s. a vzniklo nové samostatné občanské sdružení muzea Českého amatérského
divadla, které naváže na muzejní činnost, kterou v prvopočátku zaštiťovali členové našeho
DSE.
Předsednictví v radě se ujal 5.dubna dočasně pan Vladimír Kněžourek.
26.3.2007 rozhodl Národní památkový ústav podle §7, odst 1 zákona 20/1987 Sb. zapsat
opony miletínských ochotníků do seznamu kulturních památek ČR, a to :
1. oponu Pohled na Miletín z roku 1867 o rozměrech 325 x 615 cm
2. oponu Přemysl Oráč z roku 1921 o rozměrech 300 x 580 cm.
Miletín tak díky ochotníkům a především přispění pánů Mgr. Ondřeje Stýbla (majitel
zámku) a Mgr. Miloslava Hýbnera má možnost prezentovat Národní kulturní památku.
Věříme, že význam takového počinu ocení nejen divadelní veřejnost, ale i město .
V prosinci 2007 jsme započali s přípravou valné hromady, která bude rozhodovat o
kolektivním členství v občanském sdružení České amatérské divadlo (OS ČAD). Prvořadým
úkolem vedle uvedení dalšího divadelního představení se tak pro soubor stane:
1. Majetkové vypořádání mezi samostatnými OS. Tedy mezi DSE os. a OS ČAD.
2. Doplnění a vypracování znění stanov a jejich schválení valnou hromadou.
3. Příprava voleb a zvolení nového vedení DSE o.s.
K 1.12.2007 bylo v evidenci téměř 80 členů DSE a 5 členů,kterým bylo uděleno
čestné členství. V roce 1899 se stal prvním čestným členem pan Jan Temnička,1922
pan F.Bydžovský, 1923 pan Alois Kočárník a v roce 2007 bylo uděleno čestné členství
panu Jirkovi Kněžourkovi st. a panu Jiřímu Valentovi.
Skutečností však je, že téměř polovina členů je pasivní a pouze evidována jako člen ve
sdružení bez plnění povinností stanovených stanovami. Téměř 35% již delší období
ani neplatí členské příspěvky, natož aby se zapojili do činnosti souboru nebo jeho
výpomoci.
Proto dalším prvořadým úkolem valné hromady bude:
4. kontrola členství a zapojení členské základny do aktivní činnosti souboru

Přehled příjmů a vydání DSE o.s. Miletín za rok 2007
finanční zpráva
P ř í j e m financí za rok 2007
členské příspěvky
příjem ze vstupného
dotace z Ministerstva kultury
dotace KÚ Hradec Králové
příspěvek IMPULS HK
příspěvek z MěÚ Miletín
sponzoři
úrok z bankovního účtu
celkem příjem za rok 2007
celkový zůstatek za rok 2006 na běžném účtu
na hotovosti v pokladně k 31.12.2006
celkem příjem včetně zůstatku z roku 2006 pro rok 2007

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3 270 ,-- Kč
51 711 ,50 Kč
195 000 ,-- Kč
40 000 ,-- Kč
34 123 ,50 Kč
52 160 ,50 Kč
14 500 ,-- Kč
322 ,09 Kč
391 087 ,09 Kč
8 681 ,75 Kč
27 286 ,50 Kč
427 055 ,34 Kč

přesun dodací do muzea ČAD (včetně 20 000,- p. Valenta) :
tiskoviny a poštovné
propagace
doprava
odměna souborům
ubytování a stravování
kulisy a kostýmy
technika a osvětlení
poplatky DILIA
bankovní poplatky
majetková pojistka

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

255 000 ,50 Kč
2 000 ,50 Kč
10 930 ,-- Kč
11 587 ,-- Kč
19 643 ,-- Kč
27 808 ,50 Kč
9 939 ,-- Kč
30 974 ,10 Kč
2 864 ,20 Kč
376 ,-- Kč
7 932 ,-- Kč

celkem výdej za rok 2007
zůstatek na účtu
zůstatek v pokladně
celkem výdej za rok 2007 včetně zůstatků na hotovosti a účtu

:
:
:
:

379 054 ,30 Kč
47 510 ,04 Kč
491 ,-- Kč
427 055 ,34 Kč

V ý d e j financí za rok 2007

Celkem příjem dotací pro muzeum ČAD 235.000,- Kč
Celkem vyplaceno z pokladny DSE o.s. 235.000,- Kč + 20.000,- Kč p.Valenta mimo
dotace

Poděkování za podporu a přízeň
v roce 2007
KÚ Královehradeckého kraje
MěÚ Miletín
Impuls Hradec Králové,
VSVD Hradec Králové
Hořická výrobní a.s., Hořice
Jaroslav ŠIMEK, Miletín
Karel ERBEN,Miletín
Oto LAUŠMAN, Miletín
Vladimír Kněžourek, Miletín
Milan Fejfar,autodoprava Jičín
Ondřej STÝBLO, Praha

Za dlouholetou činnost pro soubor a divadlo v Miletíně
Mgr. Miloslavu Hýbnerovi, Miletín předáno Čestné uznání na Valné hromadě 2007

Z výroční zprávy Mgr. Hýbnera o stavu prací v muzeu
Českého amatérského divadla v Miletíně
Muzeum českého amatérského divadla vzniklo z iniciativy členů Divadelního souboru Erben
v Miletíně. Bylo vybudováno několika dobrovolnými pracovníky souboru ve spolupráci s
majitelem zámku, který dal k dispozici velmi zajímavé a pro muzeum velmi vhodné prostory
Za pomoci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze a za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu v Hradci Králové, města Miletín
a dalších sponzorů se základní expozici podařilo realizovat.
V roce 2007 bylo muzeum zařazeno do databáze Muzeí a galerií v ČR a Ministerstvo kultury
v programu na podporu tradiční lidové kultury finančně přispělo částkou 195.000,-Kč a
umožnilo začít budování expozice chronologicky stopující vývoj ochotnického divadla s
tématem „Obyčejové tradice a lidová religiozita – základní prameny lidového divadelnictví“.
Dále přispěl Královéhradecký kraj a město Miletín po 20.000,-Kč a firma Techson Praha
25.000,-Kč. Otevření druhé části se připravuje na jaro 2008 a zároveň pokračuje příprava
budování expozice „Divadlo národního obrození a rozmach lidového divadla na přelomu 19. a
20. století.“
Také byla navázána spolupráce s Památníkem národního písemnictví v Praze, regionálními
muzejními organizacemi včetně divadelního oddělení Národního muzea v Praze, které předá a
zapůjčí do Miletína další exponáty.
Dalším z výsledků práce, je vytvoření putovní výstavy, kterou jsme nazvali "Malované
opony", která seznamuje s bohatstvím naší země, které vzniklo především z iniciativy
divadelních spolků, s bohatstvím, které dosud nebylo doceněno

Výrok kontrolního výboru :
Výroční zpráva byla zpracována podle skutečnosti a účetní a ekonomicko-hospodářské
záznamy souhlasí s účetní evidencí.
Jana Hošková
Předsedkyně KK

Za radu sdružení Divadelního souboru Erben o.s. :

Jiří Kněžourek
Místopředseda RS
Martin Hlavatý
předseda RS

V Miletíně, dne 7. února 2008

