
Přehled akcí

ROK 1992  březen Více než dvacetiletou tradici odstartoval zpěvák Jožka Černý a 
kapela Petra Olivy.

ROK 1993  leden MORAVANKA  Jana Slabáka se sólisty



ROK 1994  únor Brněnská Moravěnka se sólisty
 prosinec Herec Jan Čenský a komentátor z České televize Alexandr Hemala, 

rodák ze Střelic



ROK 1995  únor Znovu Jožka Černý a kapela Grácia
 květen Helena a Jiří Růžičkovi v pořadu: „Mámo povídej“

 říjen Miroslav Donutil – ONE MANE SHOW
prosinec Vánoční koncert kapely Galánečka



ROK 1996 duben Štěpánka Haničincová + Jan Přeučil, na klavír doprovázel Jiří 
Tauber, zpíval Igor Šebo. Pořad se jmenoval „Láska, manželství – rub 
a líc“:

červen Zpěvačka Petra Černocká + Jiří Pracný (kytara) pořad se jmenoval 
„Večer se Saxanou“

listopad Koncert skupiny Greenhorns – Jan Vyčítal



ROK 1997 březen Moravanka Jana Slabáka se sólistry. Koncert k 25. výročí kapely.
červen Posezení s Petrem Novotným a  herečkou Jiřinou Bohdalovou

nenaplnil očekávání diváků – hodnocen jako nejslabší program
září „Tudy cesta nevede“ veselý pořad s herci Josefem Aloisem 

Náhlovským a Josefem Mladým
listopad Velkopopovická kozlovka se sólisty a Eduardem Hrubešem

Foto s Jiřinou Bohdalovou a Petrem Novotným nemáme k dispozici, nesmělo se fotit. Vynikající 
herečka, ale Troubsko pro ni nebylo dost nóbl?!?



ROK 1998 březen Galánečka Kamila Bartáka a herci v pořadu „Vtipnější vyhraje“ - 
Oldo Hlaváček a syn,

květen Jan Vyčítal + skupina Greenhorns
říjen Ivan Mládek a Banjo Band s pořadem „To jste ještě neslyšeli“
prosinec Country bál se skupinou Zimour (malá účast)



ROK 1999 duben „S politiky netančím“ - velmi úspěšný pořad s Miloslavem Šimkem a 
Zuzanou Bubílkovou a skupina O. O. T. M.(lokomotiva)

červen Koncert kapely Javory – Hany a Petra Ulrychových (velmi hezké, 
moc příjemní lidé)

říjen Herci Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský v pořadu „Humory z Lán“
listopad Muzikál „Jeptišky“ v podání DS Kroměříž (lepší jak od profesionálů)



ROK 2000 duben Koncert dámské kapely Viktorky z Prahy
červen Waldemar Matuška + Olga Blechová. Koncert legendy české 

písničky , doprovod skupina K. T. O.
říjen Koncert Františka Nedvěda s kapelou „Druhé podání“
prosinec Vánoční koncert kapely Galánečka



Tak neváhej a vejdi



Rok 2001 březen „Elce pelce do pekelce“ Divadelní spolek Budišov
duben „Jesse Semple se žení“ Divadelní soubor Kroměříž
červen Hana Zagorová a Petr Rezek populární zpěvácí s kapelou Miloše 

Nopa
listopad Jiří Krampol a Michal Herzán (představení bylo celkem třikrát 

přeloženo)



Moc jim to slušelo a pěkně zpívalo -  Hanka Zagorová a Petr Rezek

Pan Krampol dostal obraz od místního umělce         a podepisoval se do památníčků



ROK 2002 březen Koncert královny české country – Věry Martinové s kapelou Gram v 
pořadu „Slunci je to jedno“

duben „Popelka“ - pohádka – DS Budišov
říjen „Setkání“ - populární baviči Richard Genzer, Michal Suchánek a 

Michal Herzán

Jako u Suchánků



ROK 2003 březen „Talisman“ - DS Budišov
květen Představení mistra imitace – Vladimíra Hrona se svým hostem a 

kapelou
listopad Populární režisér Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek a zpěvák 

Josef Sochor. Pořad s názvem „Slunce, seno a Troška“.

Ochotníci z Budišova předvedli komedii o svádění žen muži a mužů ženami

Vláďa Hron a jeho ABECEDA  HVĚZD (jako Grupi)                             host V. Nerušil alias Walda



No, to jsem přece celej já                                                                         dík  Pavle



ROK 2004 V tomto roce se, z důvodů velkých investičních akcí na obci, žádné 
kulturní představení nekonalo

ROK 2005 květen Herec Miroslav Donutil v obci již podruhé. Pořad s názvem „Cestou, 
necestou“. 

říjen „Každý člověk by měl v sobě nosit rozkvetlou louku“ - název velmi 
hezkého představení hereček Květy Fialové a Nadi Konvalinkové

    Dvě kytičky    Květa                                          a                    Naděnka



ROK 2006 duben Koncert legendárního zpěváka Václava Neckáře se skupinou Bacily 
v pořadu jenž nesl název „Oči koní“.

říjen Koncert populární kapely Šohaji (dechovka)
  Vašek zpíval jak v době své největší slávy                                            a také dostal portrét



ROK 2007 březen Divadlo Budišov: „Študácí a kantoři“
říjen Divadlo Kroměříž: „Vše o ženách“ velmi povedené

Divadlo Budišov,
komedie
ze študáckého života

Divaldo Kroměříž
ženy ve všech
podobách



ROK 2008 duben Představení Zdeňka Izera a Petra Freunda „Po plastice pípl“
květen DS Budišov „Na tý louce zelený“ - operetka
říjen DS Kroměříž „Habaďůra“  -  crazy komedie



ROK 2009 březen DS Budišov „MAMZELLE NITOUCHE“ - operetka
duben Karel Šíp a Josef Náhlovský v pořadu „Sanatorium“
říjen Divalo Kroměříž „Manželské vraždění“ - úsměvný příběh



ROK 2010 březen DS Budišov „Perly panny Serafínky“ - operetka
duben Výborné přestavení „Četníci na cestách“ Erik Pardus a Zdeněk 

Junák
říjen DS Kroměříž – muzikál „Jeptišky II“
listopad Estrádní představení Josefa Zímy a Josefa Matouška co by „Felixe 

Holzmana – sponzor BV - EXPO





ROK 2011 říjen Koncert cimbálové muziky Grácia a  Jožky Černého s milým hostem
listopad DS Kroměříž „Báječná Anna“ - komedie



ROK 2012 březen Operetka „Tulák“ - DS Budišov
duben Koncert kapely AG-FLEK a kapely „Druhá tráva“ s Robertem 

Křesťanem – akce pana Miloše Dočekala
říjen DS Kroměříž – pohádka „Čáry báby Cotkytle“
listopad Koncert „Vladimíra Mišíka a E. T. C – akce pana Miloše Dočekala



ROK 2013 duben DS Budišov „Hledám děvče na BOGIE – WOOGIE“ - operetka
říjen „Střípky z divadelního života“ komorní představení p. Václava 

Postráneckého – akce obce Troubsko


