
Klub pKlub přřáátel umtel uměěnníí
v v ČČeskeskéé republicerepublice

DIVADELNDIVADELNÍÍ FESTIVALY FESTIVALY 
NA JINA JIŽŽNNÍÍ MORAVMORAVĚĚ



Historie KPU Historie KPU ČČRR

�� Klub pKlub p řřáátel umtel uměěnníí byl zalobyl založžen v Brnen v Brněě, jako celost, jako celostáátntníí organizace dne organizace dne 
14. ledna 1900. 14. ledna 1900. 

SdruSdružžoval obory: výtvarnoval obory: výtvarnéé umuměěnníí, hudba, literatura. , hudba, literatura. 
ČČleny byli napleny byli napřř. Max. Max ŠŠvabinskývabinský, Jo, Jožžaa i Frantii Františšek ek ÚÚprkovprkovéé, Jan, JanŠŠtursatursa, Du, Duššanan
JurkoviJurkovičč……
V letech 1909 V letech 1909 –– 1911 byl p1911 byl přředsedou KPU Leoedsedou KPU Leošš JanJanááčček. V tek. V téé dobdoběě organizace organizace 
soupesoupeřřila  s Brnila  s Brněěnskou besedou.nskou besedou.
KPU vydKPU vydáával publikace, klavval publikace, klavíírnrníí výtahy Jejvýtahy Jejíí pastorkynpastorkyněě…… V roce 1913 vyV roce 1913 vyššel el 
jako prjako préémie Janmie Janááččkkůův klavv klavíírnrníí cyklus V mlhcyklus V mlháách. ch. 
KPU dokKPU dokáázal Janzal Janááččka podpoka podpořřit v dobit v doběě nepnepřřííznzněě vedoucvedoucíích osob Nch osob Náárodnrodníího ho 
divadla v Praze, tedy v dobdivadla v Praze, tedy v doběě ve kterve kteréé JanJanááčček dosti trpek dosti trpěěl.l.
ČČinnost KPU pinnost KPU přřerueruššila 2. svila 2. svěětovtováá vváálka a lka a ččtytyřřicetileticetiletáá komunistickkomunistickáá nesvoboda.nesvoboda.

��

�� 10. 10. ččervna 1993 byl v Brnervna 1993 byl v Brněě zalozaložženo celorepublikoveno celorepublikovéé obobččanskanskéé sdrusdružženeníí Klub Klub 
ppřřáátel umtel uměěnníí (KPU), kter(KPU), kteréé se pozdse pozděěji pji přřejmenovalo na Klub pejmenovalo na Klub přřáátel umtel uměěnníí v v ČČeskeskéé
republice (KPU republice (KPU ČČR).R). SSíídldlíí v Brnv Brněě s pobos poboččkou v Praze. Obory divadlo, hudba, kou v Praze. Obory divadlo, hudba, 
výtvarnvýtvarnéé umuměěnníí..



DivadelnDivadelníí spolek bratspolek bratřříí MrMrššttííkkůů
BoleradiceBoleradice

�� PrvnPrvníím pm přředstavenedstaveníí KKřříížž u potoka v roce 1897 u potoka v roce 1897 
uvedenuvedenéé Cyrilskou jednotouCyrilskou jednotou

�� V souV souččasnosti divadlo uvasnosti divadlo uvááddíí roroččnněě cca pcca pěět t 
premipremiéérr

�� Spolek mnohokrSpolek mnohokráát postoupil na nt postoupil na náárodnrodníí
ppřřehlehlíídku vesnických divadel ve Vysokdku vesnických divadel ve Vysokéém nad m nad 
Jizerou.Jizerou.

�� Po roce 1989 soubor hrPo roce 1989 soubor hráál mj. ve l mj. ve ŠŠvvéédsku, dsku, 
Anglii, USA, Rakousku.Anglii, USA, Rakousku.

�� V OrlovnV Orlovněě, kde m, kde máá soubor  domovskou scsoubor  domovskou scéénu,  nu,  
kakažždorodoroččnněě vystupuje mnoho amatvystupuje mnoho amatéérských rských 
divadel.divadel.



KRAJSKKRAJSKÁÁ DIVADELNDIVADELNÍÍ PPŘŘEHLEHLÍÍDKA DKA 
JARNJARNÍÍ SESEŠŠLOST  BOLERADICELOST  BOLERADICE

info@boleradiceinfo@boleradice--divadlo.czdivadlo.cz

�� 8 vesnických ochotnických divadel8 vesnických ochotnických divadel

�� 600 600 úúččastnastnííkkůů

�� veveččernerníí doprovodndoprovodnéé programy programy 

�� ZZáávvěěr festivalu nr festivalu náávvššttěěva vinných sklva vinných sklíípkpkůů
s bujarou veselics bujarou veselicíí



Divadlo Prkno Divadlo Prkno 
VeverskVeverskáá BBíítýtýšškaka

http://www.prkno.http://www.prkno.netnet/klub//klub/

�� Vznik na jaVznik na jařře roku 1996 ze skupinky kamare roku 1996 ze skupinky kamarááddůů
zz BBíítýtýššky a okolky a okolíí

�� PrvnPrvníí hra hra „„AAžž ppřřijde Komenskijde Komenskáá !!““. . 
�� VV sousouččasnasnéé dobdoběě mmáá divadlo kolem 20 divadlo kolem 20 ččlenlenůů, , 

zkouzkoušíší 1x týdn1x týdněě
�� PrPrůůmměěrnrněě odehraje modehraje měěssííččnněě 22--5 p5 přředstavenedstaveníí
�� HlavnHlavníí akci je festival Na Prknechakci je festival Na Prknech



FESTIVAL NA PRKNECHFESTIVAL NA PRKNECH

http://www.prkno.http://www.prkno.netnet/klub//klub/

�� KaKažždorodoroččnněě poslednposledníí vvííkend v kend v ččervnu ervnu 
�� 10 ro10 roččnnííkkůů , ka, kažždý rodý roččnníík 14 k 14 –– 20 p20 přředstavenedstaveníí
�� Cca 1000 nCca 1000 náávvššttěěvnvnííkkůů roroččnněě



Divadlo StodolaDivadlo Stodola
JiJiřřííkovicekovice

http://www.http://www.divadlostodoladivadlostodola..czcz/na/na--spravnespravne--adreseadrese//

�� vznik v roce 2000vznik v roce 2000

�� od roku 2005 divadelnod roku 2005 divadelníí festival festival ŽŽnněě na Stodolena Stodole
�� Cca 10Cca 10--15 p15 přředstavenedstaveníí

�� PoPoččet net náávvššttěěvnvnííkkůů 1 0001 000



Divadlo StodolaDivadlo Stodola
JiJiřřííkovicekovice

http://www.http://www.divadlostodoladivadlostodola..czcz/na/na--spravnespravne--adreseadrese//



ŽŽnněě na Stodole, na Stodole, JiJiřřííkovicekovice



WesternovWesternováá divadla KPU divadla KPU ČČRR
HruHruššovany nad ovany nad JeviJeviššovkouovkou

www.www.kpukpu--crcr..orgorg



Muzeum Muzeum Buffalo BillaBuffalo Billa



Westernový denWesternový den
vv HruHruššovanech nad ovanech nad JeviJeviššovkouovkou

�� popořřáádajdajíí TheatreTheatre ofof RolftownRolftown, Hru, Hruššovanyovany n. J.n. J.
a Divadlo Jarka a Divadlo Jarka LokoseLokose, Brno, Brno

�� westernovwesternovéé divadlodivadlo

ZamknZamkněěte východ na divoký zte východ na divoký záápad (Jak pad (Jak JamesJames
Blond Car kulku nevystBlond Car kulku nevystřřelil) elil) 

�� povpovíídkovdkováá parodie na western (parodie na western (HerrHerr Nice Fix)Nice Fix)



Na ranNa ranččii



Westernový den Westernový den 
vv HruHruššovanech nad ovanech nad JeviJeviššovkouovkou

�� Muzeum Muzeum BuffaloBuffalo Billa Billa 

�� Muzeum Pony Expressu Muzeum Pony Expressu 

�� Expozice starých psacExpozice starých psacíích strojch strojůů

�� SoutSoutěžěže pro de pro děěti a dospti a dospěělléé

�� VeVeččernerníí programy s hudebnprogramy s hudebníími kapelamimi kapelami

�� PoPoččet net náávvššttěěvnvnííkkůů 150150



DDěěkuji Vkuji Váám za pozornostm za pozornost

VladimVladimíír Michalr Michal

Klub pKlub přřáátel umtel uměěnníí v v ČČeskeskéé republice, o. s.republice, o. s.

www.kpuwww.kpu--cr.orgcr.org

kpucr@volny.czkpucr@volny.cz


