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Prvním rokem proběhl 56. ročník Wolkrova Prostějova  pro okres Frýdek-Místek v Nové 
scéně Vlast a to ve spolupráce o.s. Kalimery  a Kultuy FM. Třídenní program obsahoval 
amatérské divadla, recitační přehlídku, workshopy a výstavu soch z drátků Ondry Bělici a 
obrazů Mgr. Petry Gallové. Páteční večer zahájilo divadlo Vysokozdvižného Soumara 
z Opavy, kdy zahráli inscenaci s názvem „Literární soutěž“. 

Divadlo Vysokozdvižného Soumara z Opavy-„Literární soutěž“ 

Hlavní část přehlídky začala v sobotu v dopoledních hodinách. Recitační postupová soutěž 
byla přístupná také veřejnosti.  Ve třech věkových kategoriích soutěžilo okolo 20 recitátorů a 
pod vedením odborné poroty Víta Adamuse, Evy Kotarbové, Vlasty Blizňákové a Jana 
Němčeka, byli vybráni ti nejlepší, kteří dále postupují do krajského kola přehlídky v Karviné. 

Workshop Literatura a Malba pod vedením Mgr. Petry Gallové 

Večerní divadelní program patřil místnímu divadlu Komorní scéna 21 se svou inscenací 
„Zatímco jsme v pokoji“.  Po představení se místní umělci z Frýdku-Místku sešli v klubaru na 
Pavlači a zde předčítal svou autorskou tvorbu Honza Němček z Ostravy. Velmi působivé 
texty sklidily obrovský ohlas a potlesk. 

Účastníci WP 2013  

V Neděli byl program přehlídky zahájen odpoledními workshopy. Prvním z nich byla literatura 
a malba pod vedením Mgr. Petry Gallové. Obrazy vzniklé z workshopu budou dále viděny 
v Národním domě. Herecký workshop pak vedl absolvent Ostravské konzervatoře Filip 
Gavlas. 

Herecký workshop 

„Jsem rád,  že jsem mohl nakouknout do divadelní branže s příjemnými lidmi, hodnotí 
účastník hereckého workshopu František Škop, 25 let.“ 

Posledním představením, které zakončilo celou přehlídku, bylo divadelně hudební 
představení Kulisa a hudebního uskupení Donebevolající s inscenací „Lusthaus srdce“. 

„Letošní ročník hodnotím jako velmi příjemný a úspěšný po všech stránkách. Účast na 
přehlídce byla i mezi diváky velká a rovněž mě těší zájem o workshopy. Díky spolupráci 
s FM kulturou se akce dostala do podvědomí lidí v našem městě, Nela Chamrádová za 
o.s.Kalimera. 

 

Markéta Švantnerová  



,,O této soutěži jsem se dozvěděla ve škole. Ve volném čase ráda mimo jiné sportuji a mám 
ráda hudbu, prozradila účastnice Markéta Švantnerová z Frýdku-Místku, studentka 
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí.“ 

Petr Novák, účastník 

,,Jsem velice rád, že se této akce můžu účastnit již potřetí, je to vždy příjemný zážitek s fajn 
lidmi, navíc večer hraji představení také  v rámci této akce, takže jsem plný očekávání a 
napětí, prozradil Petr Novák  z Frýdku-Místku.“ 
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