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Předplatné minulé sezóny jsme nedokončili díky protiepidemiologickým nařízením. Jedno 

představení FIDLOVAČKA se nám podařilo zhlédnout online. 

https://www.slovackedivadlo.cz/inscenace/fidlovacka  

V úterý 10. 9. 2020 jsme absolvovali představení na Malé scéně Slováckého divadla, šlo 

o úchvatné nastudování hry TOM NA FARMĚ. Byli jsme konfrontováni se svým vztahem 

k jinakosti prostřednictvím místy drsného příběhu a stálo to určitě za to.   

https://www.slovackedivadlo.cz/inscenace/tom-na-farme  

Ve středu 16. 9. 2020 jsme opět navštívili Slovácké divadlo. Tentokrát to bylo báječné a veselé, 

a taky vlastně dnes již kultovní představení RYCHLÉ ŠÍPY z režisérské dílny Roberta Bellana, 

absolventa naší školy. Tato hra se hraje již 20 let a stále slaví úspěchy. My jsme se pobavili skvěle. 

Díky za ten zážitek.  

https://www.slovackedivadlo.cz/inscenace/rychle-sipy  

V současné době má režisér Robert Bellan za sebou premiéru hry NORMÁLNÍ DEBIL 2. Sám 

je také autorem stejnojmenné knihy.  

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/robert-bellan-61393 

Mgr. Andrea Baumannová 

Gympl a divadlo 

Naše gymnázium není jen o učení. Kromě různých zájezdů a aktivit s námi můžete také 

pravidelně jezdit do divadla! Studentské a žákovské předplatné nejsou na gymplu žádná novinka. 

Fungují už řadu let a za tu dobu si v řadách studentů i profesorů našli mnoho nadšenců. Všichni 

milujeme párkrát do roka si odpočinout od učení, hezky se obléct a s přáteli vyrazit za kulturou.  

Z předních řad Slováckého divadla tak máte možnost prožít kvalitní divadelní příběhy 

a v ten moment nebudete mít čas na starosti všedního dne, můžete se s námi zasmát u komedií 

a zaručeně budete mít husí kůži u vážnějších děl. Každý si tam zkrátka najde své. Repertoár 

Slováckého divadla v podání kvalitních herců vás tedy určitě nezklame. Například posledně jsme 

společně viděli komedii Rychlé šípy, což je ve Slováckém divadle nejvíce reprízované dílo, což 

způsobilo částečnou improvizaci herců, kteří už scénář znají i pozpátku a publikum doslova řvalo 

smíchy.  

Takže, kdo pojede příště s námi? 

Hana Lacková 
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