
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARIE KODOVSKÁ 

Námluvy u staré čarodějnice 

divadelní pohádka 

Městské divadlo Rýmařov 

ZUŠ Rýmařov 
 

27. října 2018   16:00 

 

Akce probíhá v týdnu oslav vzniku Československa v Rýmařově. 
 

Akce probíhá za laskavé finanční podpory Moravskoslezského kraje a města Rýmařova. 

Pásmo věnované Marii Kodovské  

konané dne 27. října 2018: 
 

16:00 Městské divadlo Rýmařov 

premiéra pohádky Námluvy u staré čarodějnice  

v podání žáků ZUŠ  
 

17:00–19:00 Městské muzeum Rýmařov 

vernisáž výstavy Marie Kodovská – „Zakřikovaná“ básnířka 

přednáška o básnickém díle autorky 

křest knihy Výbor z básní Marie Kodovské I. Pohádky 

 

 



 

 

Hrají žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ: 

 

Rozálie Baranová  

Lukáš Bátla  

Barbora Egidová  

Viktorie Gašperáková  

Eliška Horká  

Lucie Kalábová  

Tereza Kuběnová  

Barbora Laštůvková  

Adéla Matějíčková  

Magdaléna Niklová  

Jiří Palla  

Šimon Peňáz 

Eliška Přikrylová  

Lucie Škarupová  

Gabriela Švanterová  

Jiří Ujfaluši  

 

Kytara: Petr Němec  

 

Kulisy: žáci ZUŠ pod vedením Kamily Pánkové  

 

Světla: Petr Laštuvka  

 

Režie: Silvie Jablončíková  

 

Scénář: Marie Kodovská 

 

Marie Kodovská (21. 1. 1912 Korytná u Uherského Brodu  

– 12. 11. 1992 Rýmařov) byla rýmařovská neškolená malířka  

a básnířka, jejíž tvorba se řadí do naivismu a art brut. Je 

známá především jako výtvarnice. Výtvarné tvorbě  

se přitom začala věnovat až ve svých dvaapadesáti letech, 

zatímco básně psala už od svých dívčích let. Poezií se začala 

intenzivně zabývat od roku 1960, kdy jí na výzvu Čs. rozhlas 

poslal psací stroj. Protože psala téměř každý den, zanechala 

po sobě desítky svazků strojopisných básní a dopisů, které 

z drtivé většiny nebyly dosud publikovány.  

Městské muzeum Rýmařov nyní vydává první tematický 

svazek Pohádky z plánovaného čtyřsvazkového Výboru 

z básní Marie Kodovské.  

 
Dramatickou pohádku o čtyřech dějstvích Námluvy u staré 

čarodějnice napsala autorka v roce 1966. Stejně jako 

v dalších veršovaných pohádkách se v ní zabývá 

nadčasovým tématem boje dobra a zla.  

Která z uchazeček se stane ženou čarodějnického syna? Ta, 

která má nejdelší nos a je schopna spáchat největší zlo? Kdo 

zachrání neposlušného čarodějnického syna začarovaného 

ve strom? Jedna ze zlovolných kouzelnic, nebo důvěřivá 

dívka? Jaký lék napraví zlé a ošklivé kouzelnice? A co 

čarodějnice, stane se dobrou, nebo ji klepne pepka? 

Pohádka humoru, která si odvážně utahuje z vyprázdněných 

církevních rituálů. 

 

Vůbec první uvedení této dramatické pohádky proběhlo  

27. října 2018 v podání žáků literárně-dramatického oboru 

ZUŠ Rýmařov v režijním vedením Silvie Jablončíkové.  

 

Michal Vyhlídal 

 

 


