Ceny a upomínkové předměty věnovaly:
Město Rakovník
Kulturní centrum Rakovník
Městská knihovna Rakovník
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WINTRŮV
RAKOVNÍK 2019
XXXXIII. postupová přehlídka amatérských
divadelních souborů
s výběrem na celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla
Divadelní Piknik Volyně
Vyhlašovatel a hlavní pořadatel:
Město Rakovník a Kulturní centrum Rakovník
Spolupořadatel:
Divadelní spolek Tyl Rakovník
za finanční podpory grantu
Ministerstva kultury České republiky

Dobrý den, vážení diváci,
jaro voní divadlem, divadlo voní jarem. Začíná další ročník
divadelní přehlídky amatérských souborů Wintrův Rakovník 2019.
Rakovnická přehlídka už svým způsobem k jaru vlastně patří. Stejně jako sněženky, bláto na botách nebo Velký pátek.
Již 43. rokem.
Někomu se může zdát, že už je to pěkná řádka let, co se objevila v Tylově divadle, a rozhodně se nebude plést. Za tu
dobu se v republice změnilo státní zřízení, ti kteří vládli, se
obrátili v prach, aby je nahradili jiní, kteří se v prach obracejí
právě teď nebo se budou ztrácet v zapomnění v delším časovém horizontu. Na rozdíl od divadelní múzy Thálie, která
své obdivovatele nenechala na holičkách, už pěknou řádku
století, se dá předpokládat, že své zrcadlo bude nastavovat
pánům i kmánům i nadále. To už je taková vlastnost divadla,
že existuje nezávisle na okolnostech. I když třeba na čas zmizí, vrátí se po nějaké době silnější a navštěvovanější. Právě
přehlídka, jejíž brožuru držíte v ruce, by o tom mohla leccos
zajímavého vyprávět.
I Tylovo divadlo tak nadále slouží nejen jako chrám kultury,
ale také jako místo setkávání lidí. Těch, kteří se rádi baví sledováním představení, diskuzemi o divadle či hovory o novinkách v našem městě.
Divadelní představení nezačíná zhasnutím světel v sále a nekončí poslední oponou. Vy, co jste dnes přišli, to víte...
Honza Švácha

2

PROGRAM
Středa 13. března 2019

Tylovo divadlo
Pavel Kohout

10.00 – 10.50 hodin

VÁLKA VE TŘETÍM POSCHODÍ
Divadelní spolek Tyl Říčany

Tylovo divadlo
Alois a Vilém Mrštíkové

19.00–20.20 hodin

MARYŠA

Divadelní soubor DK Krupka

Čtvrtek 14. března 2019

Tylovo divadlo
Pavel Kohout

14.00 – 15.30 hodin

HAŠLER…

Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava

Tylovo divadlo
19.00 – 20.40 hodin
Jules Verne, Václav Tintěra

KARPATI

Slánská scéna Slaný
Pátek 15. března 2019

Tylovo divadlo
Petr Matoušek

10.00 – 11.00 hodin

VÁVRA

aneb Všechno, co jste chtěli vědět o Maryše
a báli jste se Mrštíků zeptat

Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
Tylovo divadlo
Ray Cooney

19.00 – 21.15 hodin

NERUŠIT PROSÍM

aneb Dvouplošník v hotelu Westminster

Dobřichovická divadelní společnost
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Sobota 16. března 2019

Jeviště Tylova divadla
Jiří Cinkeis

10.00 – 10.20 hodin

PÁR BLBOSTÍ DO ŽIVOTA

Občanská vzdělávací jednota “Komenský“
v Choceradech
Tylovo divadlo
John Morgan Evans

14.00 – 15.10 hodin

PĚT DCER

Bazilišek benátský Benátky nad Jizerou

Tylovo divadlo
Bohumil Hrabal

19.00 – 20.15 hodin

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
DS Ty-já-tr/Hrobeso Praha

Foyer Tylova divadla

23.30 hodin

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A ZAKONČENÍ PŘEHLÍDKY

Lektorský sbor:
doc. Mgr. Milan Schejbal
umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka Příbram
PhDr. Milan Strotzer
vedoucí úkolu Databáze českého amatérského divadla
a odborný pracovník
pro amatérské divadlo NIPOS ARTAMA
MgA. Zdeněk Janál
dramaturg Městského divadla Most
4

Divadelní spolek Tyl Říčany

Středa 13. března 2019
Tylovo divadlo

10.00 – 10.50 hodin

Pavel Kohout

VÁLKA VE TŘETÍM
POSCHODÍ
Režie
Výprava a kostýmy
Světla a zvuk

David Kulhan
Helena Dušková
a kolektiv souboru
Radim Kulhan

OSOBY A OBSAZENÍ
JUDr. Emil Bláha
/Joseph Hürliman
Petr Dušek
Michaela Bláhová,
jeho manželka
Hana Mondscheinová
Listonoš, Policista
a Generál Prager
Zdeněk Horník
Doktor, Civilista
a Generál Baseler
Jan Špaňk
Vojáci
Marie Šebková,
Marie Anna Hanzalová
nebo Michaela Mrázová
Délka představení 50 minut bez přestávky
Premiéra 29. listopadu 2018
O HŘE
První ze tří jednoaktovek Pavla Kohouta, původně napsaná roku 1973, přepracovaná v roce 1999. Absurdní
drama i hořká komedie. Podobenství o aroganci moci
a manipulaci druhých. Ani za vlastními dveřmi si nemůžeme být jisti svým bezpečím.
O SOUBORU
První archívní zmínka o činnosti říčanského divadelního spolku pochází z roku 1850. Ochotnické divadlo
má v Říčanech dlouhou historii, v roce 1856 se hrávalo
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v hostinci Na Růžku. Po letech existence pod hlavičkou Besedního ochotnického divadla a později Čtenářské besedy, kde fungovaly i jiné spolky, se oddělilo
v roce 1921 Dramatické sdružení ochotníků, z jehož
části v roce 1926 vznikl Dramatický a vzdělávací spolek Tyl, v současnosti Divadelní spolek Tyl. Od roku
1950 zůstal jediným divadelním souborem ve městě.
Od té doby je s divadlem spojeno i jméno Jiřího Šatopleta, herce, režiséra a do r. 1994 vedoucího spolku.
Divadelní spolek vždy překračoval hranice města. Důkazem je hostování po republice, účast na soutěžních
přehlídkách a nespočet ocenění především za herecké výkony. Od roku 1949 připravil soubor 53 inscenací,
z nichž mnohé našly kladnou odezvu nejen u diváků,
ale i u odborných porot. Bylo to zejména v době, kdy
byl režisérem souboru Václav Špirit. Po jeho emigraci
v roce 1982 se režie úspěšně ujal Karel Purkar. Soubor
se několikrát dostal až na Jiráskův Hronov, naposledy
s Rybou ve čtyřech v režii J. Wágnera.
Po roce 1989 soubor přišel o zřizovatele, a proto se
zaregistroval jako občanské sdružení. Připravil několik pohádek pro děti i představení pro dospělé. Od
třicátých let minulého století má spolek své zázemí
v nynějším Kulturním centru „Labuť“, které v sedmdesátých letech přistavěli a zrekonstruovali právě říčanští ochotníci. V současnosti má soubor přibližně
dvacet členů, kteří tvoří dvě party. Jedna se zaměřu-
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je spíše na komedie a lehčí žánr, druhá má raději dramata. Z posledních inscenací lze připomenout inscenace her Hotel mezi dvěma světy Erika-Emmanuela
Schmitta, Ruská zavařenina Ludmily Ulické, Zlomatka Maria Geraldiho nebo pohádky O mlynáři Jankovi
a Cecilce ze zámku.
Každoročně pořádá spolek Divadelní podzim Jiřího
Šatopleta, přehlídku amatérských divadel věnovanou
dlouholetému vedoucímu spolku, na kterém se snaží
prezentovat publiku to nejlepší, co se na amatérských
scénách během roku objeví.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Radana Šimčíková
Podskalí 97
251 01 Říčany
tel.: 722 956 383
e-mail: rsimcikova@seznam.cz
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Divadelní soubor DK Krupka

Středa 13. března 2019
Tylovo divadlo

19.00 – 20.20 hodin

Alois a Vilém Mrštíkové

MARYŠA

Režie

Jana Urbanová

OSOBY A OBSAZENÍ
Maryša
Vávra
Lízal
Lízalová
Francek
Strouhalka
Stařenka
Hospodský
Hrdlička
Horačka
Soudní doručovatel
Rozára

Erika Antošová
Štefan Olšák
František Rýsl
Ludmila Panenková
Petr Svoboda
Alena Aksamitová
Anna Kejzlarová
Jaromír Kejzlar
Václav Vašák
Veronika Vlasáková
Vladimír Urban
Michaela Kubalová

Délka představení včetně přestávky 80 minut
Premiéra 2. srpna 2018
O HŘE
Divadelní hra bratří Mrštíků MARYŠA patří do rodinného zlata české dramatické tvorby. Její premiéra se konala 9. května 1894 na jevišti Národního divadla v Praze.
Od těch dob tato vesnická tragédie neopouští česká
divadla, jak profesionální, tak amatérská. I v současné
době je v repertoáru Národního divadla v Praze, Divadla
Petra Bezruče v Ostravě a Městského divadla ve Zlíně
a objevila se i v programu Národní přehlídky českého
amatérského divadla 2018.
Inscenace krupského divadelního souboru je založena na
příběhu a vztazích, dává vyniknout hereckým výkonům,
souhře hudby a světla. V úsporné scénografii tak vynikne tragický příběh o moci peněz a zničující manipulaci.
Inscenace vznikla za podpory Města Krupka – Kulturního zařízení města Krupky.
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Představení v New Yorku v BNH dne 9. 8. 2017 se konalo za podpory Ústeckého kraje a Města Krupka – Kulturního zařízení města Krupky.
O SOUBORU
Divadelní soubor Domu kultury Krupka má dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1945 a až do současnosti uvedl řadu inscenací her klasických i soudobých.
V posledních dekádách se soubor věnoval zejména
současné české dramatice a dramatice ruské. Výjimku
tvořila inscenace Wassermanovy dramatizace románu
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM, kterou uvedl v roce
1988 jako jediný amatérský soubor poté, co získal od
autora prominutí tantiém. Touto inscenací byl nominován na vrcholnou přehlídku českého amatérského
divadla JIRÁSKŮV HRONOV v roce 1990. Na meziná-
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rodním festivalu v rakouském Holzhausenu soubor
úspěšně uvedl v roce 1996 aktovky A. P. Čechova pod
názvem NÁMLUVY S MEDVĚDEM.
Dalším úspěšným představením byla hra ODCHÁZENÍ
Václava Havla a soubor byl opět prvním amatérským
souborem, který hru uvedl ještě v době, kdy Václav
Havel žil. Touto inscenací také v roce 2013 soubor reprezentoval české amatérské divadlo v Chorvatsku.
Musíme dále uvést i hru Ludmily Ulické RUSKÁ ZAVAŘENINA, kdy se opět jednalo o první amatérskou inscenaci v republice. Zajímavé provedení zhlédli např.
i diváci v Činoherním klubu v Praze.
Na počest stého výročí vzniku Československa soubor nastudoval klasickou hru bratří Mrštíků MARYŠA.
KONTAKTNÍ OSOBA:
ing. Vladimír Urban
Sídliště 578
417 41 Krupka
tel.: 604 295 731
e-mail: dsdkkruoka@seznam.cz
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Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava

Čtvrtek 14. března 2019
Tylovo divadlo

14.00 – 15.30 hodin

Pavel Kohout

HAŠLER…
Režie, scéna
Asistentka režie
Kostýmy
Osvětlení
Zvuk
Text sleduje
Fotograf
Zázemí

Martin Kovářík
Zdena Kotzotová
Hana Šímová, Radka Kodešová
Jiří Mika
Jiří Mika ml.
Zdena Kotzotová
Vladimír Trmal
Marcela Vondrová

OSOBY A OBSAZENÍ
Karel Hašler
Zdena Frymlová
Rudolf Deyl, harmonikář
role režiséra, dirigent, oficír
sekretářka, hlasatelka
Fryml, esesák
houslista, kytarista
role dramaturga
role inspice, kamelot,
gestapák
role garderobiérky
role rekvizitáře, číšník, farář
Lhotský, Kvapil, Moravec
kápo, technik, gestapák
pekařka
bratr sokol, rotný, kamelot
bratr sokol, rotný, kamelot
paní s jezevčíkem
jezevčík
chrt

Martin Kůrka
Halina Brošová
Milan Chochola
Petr Šibrava
Radka Kodešová
Přemysl Pokorný
Hana Marešová
Zdena Kotzotová
Dana Štědrová
Marie Kopečná
Zdeněk Hes
Martin Kovářík
Vladislav Kalaš
Kamila Tomanová
Jakub Kalaš
Filip Wagner
paní Léblová
Ludvík
Kamil

Délka představení 90 minut bez přestávky
Premiéra 18. července 2018
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HAŠLER...
Byl hvězdou tehdejšího „showbyznysu“ a přesto současně hercem Národního divadla. Podle mínění hlasatelů vysoké kultury bylo toto dvojí angažmá neslučitelné, a právě proto musel Zlatou kapličku opustit.
Přesto, či právě proto, Hašlera publikum, jež zjevně
nedorostlo nárokům vysoké kultury, nezavrhlo, naopak, milovalo ho i tehdy, když propůjčil své příjmení
stejně oblíbeným bonbonům.
O HŘE
"Sázaváci posunuli Kohoutovu revue blíže muzikálu,
přesto se dojemnost i tvrdá realita ze životopisného
příběhu neztratila."
Co dodat? V představení hraje široká škála herců různého
věku (od 15 do 80 let). Během zkoušení vyšlo najevo, že
se všichni ztotožnili s názorem vysloveným i v samotné
hře, že texty písní jsou nadčasové, hodící se i do dnešní
doby. Proto všichni ty známé "Hašlerky" zpívají s odpospisovatel Leoš Šedo
vídajícím nadšením.
Hra byla nastudována ke stému výročí vzniku Československé republiky.
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Pavel Kohout je ve světě zdaleka nejuváděnějším českým dramatikem a přes dlouhou a nucenou pauzu také
nejhranějším původním autorem Divadla na Vinohradech.
zdroj web Divadla na Vinohradech
Pro Divadelní soubor Jiřího Voskovce je to již třetí autorova hra, se kterou chce potěšit a pobavit nejen sázavské diváky. Písněmi, zpívanými už pátou generaci, ale i dramatickým životním příběhem jejich autora
Karla Hašlera.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Zdena Kotzotová
Jiráskova 315
285 06 Sázava
tel.: 737 965 833
e-mail: kotzotova@seznam.cz,
www.divadlo-sazava.cz
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Slánská scéna Slaný

Čtvrtek 14. března 2019
Tylovo divadlo

19.00 – 20.40 hodin

Jules Verne, Václav Tintěra

KARPATI
Režie

Michaela Seghmanová
& Michaela Chrapová

OSOBY A OBSAZENÍ
Hrabě František Telek
Ročko, jeho pobočník
Dr. Patak,
přezdívaný Dr. Štička
Dack Nicholson, lesník
Starosta Kolc
Miriota, jeho dcera
Baron Rudolf Gorc
Orfanik, vynálezce
Učitelka
Pastýř Frik
Hostinská
Stilla, veleslavná pěvkyně
Hradní průvodkyně

Marek Jakeš
Vašek Tintěra
Jan Čečrdle
Marek Seghman
Ondřej Šimanovský
Kristýna Beránková
Tomáš Vott
Jakub Hložek
Veronika Schönigerová
Šimon Kytka
Alena Šimanovská
Michaela Matějčková
Hana Kunertová

Délka představení 100 minut včetně přestávky
Premiéra 23. listopadu 2017
Na konci 1. dějství je použit stroboskop.

14

O HŘE
Hrůzostrašná komedie Slánské scény na motivy Tajemného hradu v Karpatech.
Co jsou zač ti tajemní Karpati, o kterých přináší zprávu nová autorská hra Slánské scény? Proč přicházejí?
A máme se jich bát? Tak na tyto otázky ani na žádné jiné
vám tento popisek neodpoví. Záhadou také zůstává,
zda se Jules Verne obrací v hrobě a nesnesitelně při tom
kvílí, nebo ty skřeky na divadelních zkouškách vydává
kotelník. Jedno je ale jisté: Karpaty v ČR nechceme!
Zažijete něco nezapomenutelného! Budete trnout hrůzou! Budete omdlévat smíchem! Budete děkovat bohu,
že jste se narodili a mohli to vidět! A jestli ne, tak jsme
se zmýlili.
O SOUBORU
Divadelnictví ve Slaném má bohatou historii. Již v první polovině 18. století hráli divadlo studenti slánského piaristického gymnázia, a to v latině. V roce 1845
vznikla společnost tvořená úředníky krajského úřadu
a slánského magistrátu, což nebylo v té době obvyklé,
ale ukázalo se to velmi praktickým, protože tím byla
finančně zajištěna činnost divadla. Právní subjektivitu
ochotníci získali až v roce 1873, kdy vznikl Spolek divadelních ochotníků ve Slaném, jehož je Slánská scéna
nástupnickým souborem. Dnes spolek působí pod ná15

zvem Slánská scéna, z.s., a ač jsou v jeho řadách i někteří
úředníci slánského magistrátu, na činnost si vydělává
svou činností (divadelními představeními) s finanční
podporou od města Slaný.
Aktuálně má soubor 52 členů, z toho polovinu aktivních. V posledních letech bývá zvykem uvést každoročně premiéru jedné večerní inscenace nebo pohádky.
Aktuálně je na repertoáru hra Karpati, kterou napsal
podle románu Julese Verna Tajemný hrad v Karpatech
člen souboru V. Tintěra (premiéra 2017), vánoční představení Co se stalo o Vánocích (vlastní úprava scénáře
Vladimíra Tepera O narození Jezulátka, premiéra 2015)
a hra Ze života hmyzu v úpravě a v režii Miroslava Pokorného (premiéra 28. 12. 2018). K výročí spolku a slánského divadla připravil soubor pro školy komentovanou
prohlídku divadla s inscenovanou zkouškou a krátkým
představením Křemílek a Vochomůrka v divadle, které
mělo desítky repríz.
Inscenace Ze života hmyzu byla nastudována právě
u příležitosti 145 let od založení spolku.
V představení zazní píseň To mám tak ráda (skladatelka
Alice Christiane Marcelle Donadel, původní text Serge
Lama, český text Jiřina Fikejzová).
Hudba v představení užita na základě licence OSA.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Tomáš Vott
439 05 Panenský Týnec 188
tel.: 720 034 922
e-mail: vottt@seznam.cz, slanskascena@email.cz
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Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

Pátek 15. března 2019
Tylovo divadlo

10.00 – 11.00 hodin

Petr Matoušek

VÁVRA

aneb Všechno, co jste chtěli vědět
o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat

Režie

Petr Matoušek

OBSAZENÍ ROLÍ
Maryša Lízalová
Lízal, otec Maryši, statkář
a radní v Těšanech
Lízalka, matka Maryši
(Marie Lízalová, roz. Borešová)
starý Boreš, otec Lízalky
a Strouhalky
Vávra Filip, mlynář
Strouhalka, (Hana Strouhalová,
roz Borešová) sousedka a drbna,
kdysi s Vávrou něco měla
Tomáš Strouhal
Eva Bučková, sousedka myslící
si na Vávru, později Vávrová
Francek, mladík zamilovaný
do Maryši
Alois Mrštík, místní učitel
Vilém Mrštík, jeho bratr
na letním bytě u Lízalů

Tereza Juhaňáková
Petr Havlík
Simona Matoušková
Václav Hájek
Petr Matoušek
Liba Mikulecká
Honza Jíše
Bája Kučerová
Martin Weiss
Radek Kotlaba
Laďa Niklíček

Délka představení 60 minut bez přestávky
Premiéra 28. února 2019
O HŘE
Jedním z nejznámějších a také nejlepších dramat českého divadla je Maryša bří Mrštíků. Ovšem tentokrát
po našem. Ale nebojte – necupujeme klasiku na cu17

cky, neděláme si z ní legraci – i když… My jen klademe otázky. Byl Vávra opravdu takový "lunt", že musel
být otráven? Byla Maryša jednoznačná oběť mužského
chtíče? Co vedlo bratry Mrštíky k tomu napsat Maryšu
právě takhle? Zvláště když víme, že skutečná „Maryša“, tedy její předobraz, Marie Horáková z Těšan, svého
o patnáct let staršího muže neotrávila. Naopak, s Felixem Turkem (vdovcem a otcem tří dětí) prožila 39 let
společného života a vychovali tři další děti (společně se
jim narodilo 7 dětí, z nichž 4 zemřely v dětském věku)
a je s ním pohřbena ve společném hrobě. Co kdyby to
bylo všechno jinak…
Hledat jiný pohled na Vávru (Maryšu) mě napadlo už
před drahně lety na KoPRu. (Kurs praktické režie), kdy
jsme pod vedením Milana Schejbala a Katky Fixové jako
cvičení z dramaturgie rozebírali různé divadelní texty.
A první byla Maryša. Dostali jsme do skupin úkol obhájit v hypotetickém soudním procesu Maryšu, Lízala,
Vávru a Francka. Já patřil mezi ty, kteří si vybrali Vávru.
A od té doby jsem chtěl udělat Maryšu, tak abych toho
Filipa Vávru obhájil. Vím, že by nejprůkaznější bylo „udělat“ klasickou Maryšu, tak aby Vávra vyzněl jako klaďas.
Ale jak jsem na textu začal pracovat, najednou mi začal
vyrůstat úplně jiný příběh. A tak to taky zůstalo.
O SOUBORU
Divadýlko na dlani vzniklo na sklonku léta 1998. Od
svého vzniku má na svém kontě 26 inscenací, z nichž
13 je stále na repertoáru. Nejvíce repríz se zatím dočka18

la klauniáda A tak tě prosím, kníže, s počtem 63 repríz.
Z novějších inscenací stojí za zmínku 33 repríz představení Bylo nás pět.
Od roku 2000 pořádáme pravidelně letní plenérovou
scénu Léto na dlani. Od doby, kdy jsme festival pořádali na jednom místě a zvali spřátelené soubory, jsme
přešli k formátu jednoho našeho představení (Noc na
Karlštejně), se kterým objíždíme zajímavá místa. V letošním roce připravujeme, představení Mušketýři aneb
Co Dumas nenapsal.
Od roku 2009 pořádáme krajskou postupovou přehlídku Popelka na dlani.
Od ledna 2008 vydáváme souborový časopis Divadelní
kurýr – nepravidelný občasník, jehož archív je umístěn
na našich webových stránkách.
Součástí souboru je Dětské divadelní studio, kde vychováváme svůj divadelní potěr.
Souborem celkem prošlo 53 divadelních nadšenců.
V současnosti máme 29 členů.
Webová stránka Divadýlka na dlani
http://www.divadylko-nadlani.cz.
Zde také najdete další informace a aktuality z dění v našem souboru.
Naleznete nás i na Facebooku.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Petr Matoušek
Fortenská 578
294 21 Bělá pod Bezdězem
tel.: 739 017 581
e-mail: info@divadylko-nadlani.cz
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Dobřichovická divadelní společnost, z.s.

Pátek 15. března 2019
Tylovo divadlo

19.00 – 21.15 hodin

Rey Cooney

NERUŠIT PROSÍM

aneb Dvouplošník v hotelu Westminster
Přeložil
Režie
Návrh scény
Inspice
Scéna
Kostýmy
Světla, zvuk
Nápověda
Grafický design

Břetislav Hodek
Petr Říha
Jitka Nejedlá, Karel Král
Lucie Hochmalová
Karel Král
Lenka Mejstříková, Alena Říhová
Petr Calda, Jan Kuna
Jana Dudešková
Dominika Jansová

OSOBY A OBSAZENÍ
Richard Willey,
ministr současné vlády
George Pigden, Willeyho
osobní tajemník
Jean De Vries
Pamela Willeyová
Pečovatelka Gladys Fosterová
Gene De Vries
Ředitel hotelu
Číšník (Číňan)
Pokojská
Detektiv Baker/Mrtvola

Jiří Šafránek
Jan Seidel
Lucie Houdková
Hedvika Hájková
Kateřina Fila Věnečková
Jiří Geissler
Karel Král
Petr Říha
Alena Říhová
Petr Kopsa

Délka představení 135 minut včetně přestávky
Premiéra 19. července 2018 v Dobřichovicích
Nositele autorských práv zastupuje
DILIA z. s., Krátkého 1, Praha 9
O HŘE
Jsou hotely, které vás přivítají s vlídnou tváří, s otevřenou náručí, s lehounkým voňavým vánkem ve svých
pokojích či apartmánech, prostě vy už při vstupu do
20

budovy poznáte, že tento hotel čekal jenom na vás.
Pak jsou ovšem hotely, kde už při vstupu poznáte, že
„tento hotel čekal jenom na vás“. Chystá se vás uchopit
do svých neosobních nevlídných pokojů, ve kterých
není ani stopa po vůni dobra. Co se má stát, stane se
naprosto obráceně, všichni hoteloví hosté bloudí a tápou. Ti, kteří se chtějí schovat, jsou ihned odhaleni…
ti, kteří chtějí ztrestat nepravosti, jsou nepochopeni…
záletníci jsou bez záletů… a hotel chrochtá blahem.
Ano, jsou i takové báječné a krásné hotely jako je Hotel Westminster, ale ruku na srdce, poznáme, do které
kategorie patří? Tak, pozor, pozor….!
O SOUBORU
Dobřichovická divadelní společnost, z.s. byla založena
v r. 2008. U zrodu stál m.j. Petr Říha (dlouholetý ochotník, herec a režisér, současný principál), a další nadšenci
zapálení pro divadlo. V současnosti má 38 členů. Soubor se zaměřuje převážně na komedie a frašky. V Dobřichovicích, kde není žádný větší sál, je na nádvoří zámku
jediný prostor pro divadelní představení vhodný i pro
výpravné letní projekty. Nechybí ani muzikály s živým
orchestrem, nestárnoucí Zvonokosy, Světáci, Tři mušketýři nebo pohádka Byl jednou jeden král. Od r. 2009
zde pravidelně v červenci pořádá domácí spolek Dobřichovické divadelní slavnosti, kde kromě místních hrají
21

i hostující amatérské soubory. Dobřichovická divadelní
společnost je v podstatě takový divadelní bezdomovec,
v místě je jen letní scéna, a tak je nucena, po zbytek roku,
vystupovat v pronajatých divadlech, většinou v Praze.
Zdá se, že repertoár je pro diváky přitažlivý, což dokládají nadšené ovace publika a vyprodané sály, např. Semafor, ABC, Rokoko, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
nebo divadlo Bez zábradlí.
Spolek se od r. 2014 zúčastňuje divadelních přehlídek,
2× se již zúčastnil národní přehlídky ve Vysokém nad
Jizerou, odkud byl v r. 2017 doporučen na Jiráskův Hronov s komedií Brouk v hlavě. Vrcholem jeho činnosti
byl loňský rok, shodou okolností rok 10. výročí od jeho
založení, kdy soubor DDS postupoval úspěšně se hrou
R. Cooneyho „Peklo v hotelu Westminster“ z přehlídek
v Rakovníku, ve Volyni až na národní přehlídku do Hronova, kterou svým představením uzavíral.
KONTAKTNÍ OSOBA:
JUDr. Petr Říha
Ke křížku 551
259 29 Dobřichovice
tel.: 724 089 768
e-mail: borik2005@volny.cz
www.divadlodds.cz
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Divadlo OVJ Komenský Chocerady

Sobota 16. března 2019
Jeviště Tylova divadla

10.00 – 10.20 hodin

Jiří Cinkeis

PÁR BLBOSTÍ
DO ŽIVOTA
Režie Jiří Cinkeis
HRAJÍ
Jiří Cinkeis
Jindřich Zima
Délka představení
20 minut
bez přestávky
Premiéra
16. června 2018
O HŘE
Pokud si nic nepřinesete, nic si neodnesete. Kouření
je povoleno, projevy vole též.
Nic neočekávejte, nebudete zklamaní. Hoj.
Tím jsem chtěl skončit. Žena řekla, že je to krátký. Já
na to – krátký divadlo, krátký kecy. Žena opakovala, že
je to krátký. Nemá se jí odporovat. Tak jsem to takhle
prodloužil. Jen mávla rukou.
Divadlo OVJ Komenský Chocerady vyslalo do Rakovníka počin Jindřicha Zimy a Jiřího Cinkeise.
Jinak se věnuje klasickým hrám.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Mirka Cinkeisová
257 24 Chocerady 117
tel.: 722 915 957
e-mail: chocerady.cink@seznam.cz
www.divadlochocerady.cz
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Bazilišek benátský z.s.

Sobota 16. března 2019
Tylovo divadlo

14.00 – 15.10 hodin

John Morgan Evans

PĚT DCER
Úprava a režie

Petr Matoušek

OSOBY A OBSAZENÍ
Mamka
Zdena Petráčková/
Zuzana Hekelová
Tessie
Veronika Šolcová
Patty – Ann
Lucie Svobodová
Babička
Ida Duchková
Cetta
Karolina Winterlingová
Délka představení 70 minut bez přestávky
Premiéra 23. února 2018
O HŘE
Hra líčí osudy čtyř generací žen jedné italské rodiny
žijící v současném americkém Brooklynu. Co se stane,
když do jejich životů zasáhne smrtelná nemoc hlavy
rodiny Papíka?
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O SOUBORU
Bazilišek benátský je ochotnický divadelní soubor založený v březnu 2018. Každý rok se snažíme nacvičit
jednu divadelní hru, pohádku a adventní pohádku.
V našem souboru jsme opravdu všichni amatéři, kteří
se divadlo snaží dělat pro radost svojí a samozřejmě
hlavně diváků.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Karolína Srncová
M. Soumara 426
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 728 026 845
e-mail: srn.ka@email.cz
www.bazilišek-benatsky.cz
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Divadelní soubor Ty-já-tr/Hrobeso Praha

Sobota 16. března 2019
Tylovo divadlo

19.00 – 20.15 hodin

Bohumil Hrabal

OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY
Hořká komedie o dospívání a lásce s válkou v zádech
Dramatizace

Tomáš Jarkovský
a Jakub Vašíček
Režie
Luděk Horký
Scénografie
Kateřina Baranowska
Herecká spolupráce Jiří Panzner
Asistentka režie
Lucie Valenová
Hudební spolupráce Zdeněk Dočekal
Výběr hudby
Martin Čepelík
Světla
Veronika Šternová
OSOBY A OBSAZENÍ
Elév Miloš Hrma
Přednosta Lánský
Výpravčí Hubička

Martin Holzknecht
Adam Ondřich
Martin Čepelík/
Vojtěch Chalupa
Inspektor Slušný
Johan Klesal
Inspektorský rada Zednicek Ondřej Sedlařík
Telegrafistka Máša
Vladana Drvotová/
Kateřina Tvrdíková
Konduktérka Zdenička
Kateřina Chadimová/
Kateřina Tučková
Viktoria Frei
Markéta Šedivá/
Ivana Vránková
Němec
Filip Brouk/Prokop Vopařil
BOGAN
Ondřej Pečený/
Luboš Přívozník
Délka představení 75 minut bez přestávky
Premiéry 25. a 26. května 2018
v rámci 29. sezóny Divadelního souboru Ty-já-tr
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O HŘE
Divadelní adaptace vynikající novely Bohumila Hrabala.
Hra o dospívání. Výpověď kluka, který ohledává vlastní dospělost a kterému chybí už jen krůček, aby do ní
vstoupil… a který ho nakonec skutečně udělá. Bohužel
ve chvíli, kdy doba „vymknuta ze svých kloubů šílí“, jak
by řekl jeho vrstevník Hamlet v docela jiném příběhu,
zato s víc než podobnými pocity…
O SOUBORU
Ty-já-tr/Hrobeso je generační divadelní soubor z pražských Holešovic. Vznikl v roce 1997, kdy jeho aktérům
nebylo v průměru víc než třináct let. Zřizovatelem souboru je Dům dětí a mládeže Prahy 7.
Soubor Ty-já-tr/Hrobeso oslavil v roce 2017 dvacet let
svojí existence. Zaměřuje se především na oblast činoherního interpretačního divadla. Momentálně má na
svém repertoáru polskou satirickou komedii Amazonie,
německou tragikomedii Rolanda Schimmelpfenniga
Zlatý drak a divadelní adaptaci Ostře sledovaných vlaků Bohumila Hrabala.
Za svou více než dvacetiletou historii nastudoval soubor celkem 25 divadelních inscenací a účastnil se celé
řady divadelních festivalů, včetně mezinárodních (např.
Jugendtheatr v Rakousku, Jadran v Chorvatsku nebo
domácí Jiráskův Hronov). V březnu 2017 se vydal s Poručíkem z Inishmoru asi nejdál od svého domácího
působiště, na mezinárodní festival v západosibiřském
městě Ťumeň.
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Svébytnou dramaturgickou linii tvoří v činnosti souboru autorské divadelní pohádky pro děti, za které
soubor rovněž získal celou řadu festivalových ocenění. Momentálně má na repertoáru Pohádky do kapsy,
Pověsti pro štěstí a na podzim premiéroval inscenaci
Za pohádkou kolem světa.
Členové souboru pořádají každoročně Letní dětský tábor, kterého se účastní více než 70 dětí. Tábor se specializuje na dětské divadlo a dramatickou výchovu.
Hrobeso vede Luděk Horký společně s Jiřím Panznerem
a Lucií Valenovou. Hrobeso hraje pravidelně od října do
června v Divadle Radar, Pplk. Sochora 9, Praha 7, 170 00.
Divadlo je součástí areálu Husova sboru, vlastně bylo
zbudováno v bývalé modlitebně Československé církve husitské. Ochotnické divadlo se v něm hrálo již ve
třicátých letech dvacátého století. Od osmdesátých let
až dodnes má tento unikátní funkcionalistický prostor
v pronájmu Dům dětí a mládeže a rozvíjí v něm aktivity z oblasti neprofesionálního umění. Budova divadla
v roce 2017 slavila, stejně jako soubor, kulaté výročí.
Základní kámen Husova sboru v Holešovicích byl položen v květnu 1927 a stavba byla dokončena v květnu roku 1937.
Hrobeso je autonomní součást velkého Divadelního souboru Ty-já-tr, který založila v divadelní sezóně
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1988–89 Radka Tesárková a který má v současnosti přes
dvě stě sedmdesát členů ve věku od čtyř do čtyřiceti
let. Ty-já-tr se skládá z více než deseti dramatických
kroužků, divadelního souboru dětí, středoškolské divadelní skupiny a pěti skupin amatérského divadla dospělých herců.
KONTAKT:
DS Ty-já-tr/HROBESO Praha
Luděk Horký
Divadlo Radar, Pplk. Sochora 9
170 00 Praha 7
tel.: 739 524 521
e-mail: ludek.horky@email.cz
www.divadloradar.cz
www.facebook.com/radarhrobeso

Programovou brožuru vydalo Kulturní centrum Rakovník
Lito Lokša PrePress Rakovník.
Tisk Tuček Tiskárna Rakovník.
Počet výtisků 100 ks.
Březen 2019

