
22. 6. 1930   Divadelní soubor AMADIS ,,Úžasná svatba“ 
crazy komedie / Robin Hawdon

23. 6. 1930  Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice ,,Duchové Vánoc“ 
pohádkový příběh / Charles Dickens

24. 6. 1930   Spolek divadelní Brtnice Bezchibi ,,Muž sedmi sester“ 
komedie / Jaroslav Havlíček

25. 6. 1400   D.S. Osvětové besedy Velká Bystřice ,,Pošťácká pohádka“ 
pohádka / Karel Čapek

 1930   Divadelní spolek BEZKAMEN ,,Modré z nebe“ 
komedie / Michael McKeever

26. 6. 1000   Ochotnický spolek Divadlo Hanácké obce ,,Až opadá listí z dubu“ 
příběh s pohádkovými prvky / Jan Werich

 1730 D. S. Větřák Pivín ,,Strejček Křópal s Jozéfkem Melhobou“

 1800 Slavnostní vyhlášení výsledků Hanáckého divadelního máje

Program Město Němčice nad Hanou 
Vás zve na 35. ročník 
postupové přehlídky

Hanácký 
divadelní 
máj 2021

22.–26. 6. 2021
v sále kina OKO 

Němčice nad Hanou

Těšíme se na Vás

Sál kina OKO
Němčice nad Hanou

Vstupné:    děti   25 Kč
       dospělí  50 Kč
Permanentka:                150 Kč

Předprodej na kulturním středisku
Tel.: 603 263 088
Email: kultura@nemcicenh.cz

Na akci budou pořizovány fotografi e, které budou sloužit k další propagaci města Němčice nad Hanou.

Záštitu převzala Ing. Jana Oulehlová, 
místostarostka města
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Vážení spoluobčané,

jsem moc ráda, že Vás mohu informovat o tom, že 
i letošní ročník Hanáckého divadelního máje bude. 
Sice v červnovém termínu, ale již 35. ročník divadelní 
přehlídky pod tímto názvem. Je až neuvěřitelné, že le-
tos uběhne 50 let od uskutečnění první přehlídky v na-
šem městě! V červnu 1971 se uskutečnila v Němči-
cích nad Hanou první Okresní přehlídka vesnických 
divadelních souborů. Pořadateli byly Dům kultury 
a vzdělání Prostějov, Okresní výbor Českého svazu 
družstevních rolníků a Městský národní výbor Němči-
ce nad Hanou. Tato okresní přehlídka vešla do podvě-
domí lidí jako „Němčické pátky“. V letech 1983–1993 
se přehlídka pořádala pod názvem Krajská přehlídka 
amatérských zemědělských a vesnických souborů 
s  postupem na národní přehlídku Krakonošův diva-
delní podzim (KDP) ve Vysokém nad Jizerou. Od roku 
1983 se přehlídky konají celý týden, ne jen o víken-
dech. 

V roce 1993 byl ředitelem přehlídky jmenován orga-
nizačním výborem Milan Tesařík, předseda Osvětové 
besedy. Později se ředitelem přehlídky stával téměř 
vždy předseda kulturní komise. Není přesně jasné, ve 
kterém roce naše přehlídka získala název Hanácký 
divadelní máj. V  některých pramenech se uvádí rok 
1994, v některých 1996, podle kterého máme letos již 
35. ročník.

Od roku 1995 se HDM skládá ze dvou krajových 
přehlídek, a to Krajové přehlídky venkovských divadel-
ních souborů s postupem na KDP a Krajové přehlídky 
činoherních divadel pro děti s  výběrem pro národní 
přehlídku Popelka Rakovník. Přehlídky pravidelně na-
vštěvují hosté z Prostějova, Krajského výboru Olo-
mouckého kraje či z Vysokého nad Jizerou. Nejvzác-
nější návštěvou byl ministr kultury České republiky 
Pavel Dostál, který k nám zavítal v roce 2002.

Kvůli opatřením v této covidové době soubory ne-
měly mnoho možností nacvičovat nová představení, 
přesto na HDM letos zahrají čtyři soubory pro dospělé 
diváky a dvě pohádky pro děti.

Ráda bych Vás za přípravný výbor pozvala do sálu 
kina Oko, aby herci měli pro koho hrát. Vždyť potlesk 
diváků je pro ně tou největší odměnou. Těšíme se na 
Vás.

Přeji nám, občanům města, i Hanáckému divadel-
nímu máji alespoň dalších 50 úspěšných let.

Naďa Tesaříková, ředitelka HDM

Milan Tesařík, 
první Němčák v roli ředitele

Pavel Dostál, ministr kultury ČR


