
BERANI

TĚŠKOVICE

O souboru:
Soubor se věnuje ochotnickému divadlu
nepřetržitě od roku 1949. Jeho členů je několik
desítek, i když těch aktivně hrajících je o něco
méně. Významnou postavou souboru byl jeho
dlouholetý režisér Jiří Lichý, jehož štafetu
posléze převzal Ing. Oldřich Lindovský, který
se do historie taktéž zapsal nesmazatelným
písmem. V současné době post režiséra nebo
spíše režisérky zastávají Soňa Ulmannová
a Jindřiška Režná.
Každý rok se snažíme přicházet před diváky
s novou hrou zejména komediálního žánru.
S nastudovaným představením vystupujeme
na soutěžích ochotnických divadel a jsme také
spoluorganizátorem přehlídky "Těškovické
jaro".
Ani během divadelní pauzy v průběhu letních
prázdnin jako soubor nezahálíme a svým
vystoupením v podobě scénky, tanečního či
hudebního vystoupení obohacujeme kulturní
program Dne obce, který se pořádá
každoročně v polovině srpna. Na významné
církevní svátky nacvičujeme a vystupujeme
i jako pěvecký sbor pod vedením naší členky
a varhanice Ing. Marie Vyležíkové.

Anotace hry:
Hru , jsme
letos vybrali a vymysleli, aby si zahrálo co
nejvíce herců a hlavně hereček. Děj jsme
zasadili do naší hospody a využili našeho
nářečí a toho, že moc rádi zpíváme. Inspirovali
jsme se třemi příběhy (pracovně nazvané
Susede, Konec Herodesa a Polenka, které se
mohly stát v kterékoliv vesnici ) z filmu a knížky
Slovácko sa nesudí a ty propojili debatou
a soudem o pomluvách, drbech a klevetách
na vesnici.

Co eště nevíte, v hospodě se dovíte

www.berani-teskovice.cz

Premiéra: březen 2013

CO EŠTĚ NEVITE,

V HOSPODĚ SE DOVITE

Režie: Soňa Ulmannová

Osoby a obsazení:

režisérka, kožařka, vesničanka -

Venca, Metud Holub, dědek Buchal -

Boža Kelišová, babka Buchalová -

policajt Béďa -

harmonikář -

soudce Jarin, reportér, kovář -

Barborka Holubová, Stázka Buchalová -

Ruža Kohutová, vesničanka, Matuš -

Magdalénka, vesničanka, kovářka -

Cyril Kohut, švec, mladý Jura -

Tereza Holubová, ševcová a vesničanka -

hospodský, Martin Kohut, Cyril -

Vendulka, Josef a vesničanka -

písař, Julek Buchal -

slečna učitelka, vesničanka a hudební asistent

Soňa Ulmannová

Václav Krč

Božena Lindovská

Jiří Krayzel

Jakub Krayzel

Ivan Lindovský

Martina Režná

Magda Sroková

Kamila Vavrečková

Jiří Vavrečka

Jiřina Vrublová

Martin Grusmann

Jindra Režná

Ing. Pavel Prokop

Mgr. Dagmar Krayzlová



O souboru:
Bílé divadlo Ostrava je volné umělecké sdružení,
které již téměř 30 let zabývá jevištními i tzv.
paradivadelními experimenty. Jeho představení
jsou především svébytnou výpovědí života
spojené se základními otázkami bytí Inscenace
jsou převážně činoherní podbarvené hudebním
mot ivem, obsahuj íc í prvky performace
a experimentu.Divadlo hraje svá představení ve
společenských zařízeních, v hospodských sálech,
na veřejných prostorách měst – náměstích, ulicích,
parcích, v sitte specifik prostorech, v továrnách,
kostelích apod. na území celé ČR. Úspěšně
vystupuje na festivalech ne jen u nás, ale
i v zahraničí. Zatím posledním úspěchem je
vystoupení na celostátní přehlídce Divadelní
Děčín 2011, kde divadlo zvítězilo v kategorii
hudebního divadla a jeho následná prezentace na
Jiráskově Hronově s inscenací "Zde, na ostrém
rozhranní života (POSTELE)" zaujala odbornou
veřejnost. Bílé divadlo je alternativní amatérský
divadelní soubor, který avantgardní formou
pracuje již třicet let a neustupuje ani v dnešní době
od náročné dramaturgie k smysluplným,
divadelním výbojům.

www.biledivadlo.cz

Jan Číhal - Vladimír Machek
a kolektiv Bílého divadla

Z TOHOTO OBRAZU
UŽ NIKDY NEODEJDU

(KOLOTOČ)

Režie:

Jan Číhal, Petr Jičínský,
Luděk Jičínský, Rosťa Holman,
Polda Kristin, Valter Kotterba,

Jakub Číhal, Jiří Sekáč,
Šárka Nebojsová, Jana Sglundová,

Eva Cyprichová

kolektiv BD

Hrají:

Hudba: Pavel Helebrand

BÍLÉ DIVADLO

OSTRAVA

Naprosto konkrétním a svrchovaným
vyjádřením pohybu -

bez konce a bez začátku -
stává se KOLOTOČ...

Z TOHOTO OBRAZU UŽ NIKDY
NEODEJDU.

Obyčejný KOLOTOČ našeho dětství...

Událost obrazu… prostor a pohyb...
v prostoru kolotoč... pohyb a akce…

divadlo jako pohyb a akce…
divadlo jako obrazy života…

Premiéra: duben 2005



DIVADLO DEVÍTKA

OSTRAVA

Marc-Gilbert Sauvajon

KACHNA NA

POMERANČÍCH

Režie:

Zvuk, světla:
Nápověda:

Hugo Preston -
Liz Preston -

Madame Gray -
John Brownlow -

Patricie Forsyth -

Premiéra: 19. května 2012

Petr Rada

Zdeňka Kulová
Lucie Janíčková

Osoby a obsazení:

Marcel Stejskal
Pavla Hanulíková Glistová

Jaroslava Syslová
Petr Rada

Iveta Šitavancová

Anotace hry:
Hugo Preston, moderátor BBC, obklopen
četnými milenkami, vede poklidný manželský
život s Liz. Ta pocítila po patnácti letech
celkem harmonického manželství jistou
"únavu". Našla si milence, hodlá začít nový
život a chce od manžela odejít. Hugo volí
zvláštní, ale velice účinnou taktiku, jak získat
svoji ženu zpět - své ženě nabídne, že vezme
veškerou vinu manželské krize na sebe
a nechá se nachytat in flagranti se svoji
sekretářkou. Současně ji požádá, aby na
víkend pozvala svého milence a vyřešili tak
společně otázky rozvodu. A tak se všichni
zúčastnění a jedna vzdorovitá kachna ocitnou
na víkendové šachovnici obratného hráče
snažícího se dobýt zpět svou královnu.

O souboru:
Divadlo Devítka je ochotnický divadelní
soubor, který byl založen hrstkou nadšenců
v roce 2009 ve Společenském domě Labyrint
v Ostravě-Třebovicích. V roce 2012 soubor
přesunul svoji domovskou scénu do
Kulturního domu v Ostravě-Michálkovicích.
V květnu 2010 předvedlo divadlo Devítka svoji
první premiéru a to francouzskou komedii J.C.
Islerta "Jo, není to jednoduché". V listopadu
téhož roku jsme uskutečnili českou premiéru
francouzské komedie z divadelního prostředí
„Mátový nebo citron?” od P. Haudecoeura. Na
podzim 2011 jsme připravili pohádku pro děti
„Jůlinka a kouzelné račí klepeto”. Na letošní
sezónu jsme přichystali komedii Marc-Gilberta
Sauvajona „Kachna na pomerančích”.

www.divadlodevitka.cz



BOBAN

BOHUMÍN

Vlastimil Peška, Jaroslav Foglar

RYCHLÉ ŠÍPY
ANEB KAM SE PODĚLI

GENTLEMANI

Režie: Petr Bielan

Osoby a obsazení:

Zpěvácí a hudebníci:

Mirek Dušín -
Jarka Metelka -

Jindra Hojer -
Rychlonožka -

Červenáček -
Herečka 1, Bába Zavadilka -

Herečka 2, Haha Bimbi, Karlička -

Herečka 3, Bohoušek -
Herečka 4, Dlouhé bidlo -

Herečka 5, Podkova -
Herec 2, Černý jezdec 1, Tonda, Podkovák 1 -

Herec 1, děda Sehnoutek a pan Kulíšek -

Herec 3, Bublina -
Černý jezdec 2, Podkovák 2, Liduna -

Máňa -
Vlasta -

Růženka -
Štětináč -

Scéna a dekorace:
Kostýmy:
Foto dekorace:
Nápověda:
Catering:

Kulisáci: ,
Zvuk a světla:

Premiéra: 25. dubna 2010

Evžen Vašulín
Lukáš Szebesta

Laďa  Filák
Peťa Lakomý

Tomáš Stanček
Pavla Skokanová

Daniela
Gašparová

Marcela Knotová
Mirka Absolonová

Lenka Vašulinová

Jaromír Zich - Noha
Svaťa

Kaplarčík
Petr Bielan

Nikolka
Liberdová
Dagmar Knýblová

Kamila Krejčí
Markétka Liberdová
Marie Lenochová

Ota Maňák, Martina Bielanová,
Marcela Suchánková, Nikola Sikorová,
Petra Nawrocká, Markétka Liberdová

Kamila Krejčí
Marie Lenochová

Karel Balcar
Zora Vašulínová

Dagmar Knýblová
Josef Skokan  Pavel Egyed

Mojmír Skála

Nechte se zavést zpět do 40. let minulého století,
kdy dobro a ušlechtilost zápasily se zlem a slovo
gentleman mělo svou váhu a kdy parta 5 hochů

byla a snad stále i je pro mnohé inspirací.

O souboru:
Divadlo BOBAN alias BOhumínské BAvidélko
převážně Nedělní, protože hrajeme převážně
v neděli , vzniklo v r. 2007 při kulturní organizaci
K3 Bohumín. Naším prvotním divadelním
počinem bylo pohádkové pásmo

. Následovalo , divadelní hra
se zpěvy na motivy pohádky Jana Wericha,
a o rok později hudební pohádka .
V roce 2010 jsme nastudovali hru J. Foglara

opět doplněnou o četné hudební
pasáže. Poté jsme si vybrali divadelní hru se
zpěvy . Náš soubor čítá
celkem 26 aktivních členů . V současné době
připravujeme muzikálovou hru ze života
mladých 80. let od L. Všetečky a F. Zacharníka

.

Z pohádky do
pohádky Fimfárum

Dvě Maryčky

Rychlé šípy,

Nejkrásnější válka

Holky na ocet



LIDOVÉ DIVADLO

KRNOV

Antonín Procházka

S TVOJÍ

DCEROU NE

Režie:

Alice -

Rudla -

Libuše -

Luboš -

Sandra -

Robin -

Česťa -

Premiéra: 23. března 2013

Tomáš Marek

Osoby a obsazení:

Darja Masná

Petr Konečný

Blanka Maštalířová

Miloslav Kadlčík

Denisa Strnadová

Jan Plecháč

Tomáš Marek

Anotace hry:
Komedie "S tvojí dcerou ne" je příběh docela
obyčejného manželského páru, snažícího se
předejít možné manželské krizi. Tato jejich
snaha se, za přispění rodinných přátel,
dospívající dcery, jejího kluka a ubohého
bytaře, který přijde poctivě krást, zvrhne do
kolotoče humorných situací a milých trapasů.

O souboru:
Lidové divadlo při MIKS Krnov navazuje na
dlouholetou tradici ochotnických souborů
v Krnově, přičemž za rok vzniku je považován
rok 1957. V různých podobách a s různým
obsazením soubor odehrá l desí tky
představení. Během posledních dvaceti let se
soubor zaměřuje na uvádění her zejména pro
dětské publikum a pravidelně se účastní
krajových přehlídek v Moravskoslezském kraji
Dospělí dětem. V roce 2001 byl soubor
nominován na národní přehlídku Rakovnická
Popelka. Soubor však také pravidelně
zařazuje do svého repertoáru hry pro dospělé
publikum a žánrově upřednostňuje komedie,
kterými baví nejen diváky, ale také sám sebe.

O autorovi
Antonín Procházka, divadelní přezdívkou
Plzeňský Moliér, je český herec, dramatik
a divadelní režisér. Je autorem celkem 13
divadelních her převážně komediální povahy.
Po studiích na pražské DAMU nastoupil do
souboru plzeňské činohry, kde je doposud
v angažmá. Jako herec i režisér hostoval
i v pražském Národním divadle. Pracuje
pravidelně pro Český rozhlas, spolupracuje
s televizními stanicemi i filmovými produkcemi
a je také osobitým moderátorem č i
dabingovým hercem.



K.V.A.S.

KARVINÁ

Robert Vrba

DRCLA LOKTEM

VO KREDENC

Režie:

Zvuk,světla:

Premiéra: 21. ledna 2012

Lucie Ráczová

Radek Dubský

Osoby a obsazení:

Josef Brázda -
Vladěna Svěcená -

Marcela Červinková -
Mirek Lampas -

Zdena Novotná -
Jarunka Ventrubová -
Marie Vydrýsková -

Čeněk Rybička -
Taťána Lampasová -

Jiří Raszyk
Zuzana Janků

Martina Orgoníková
Radim Kačmarský
Radka Zapletalová

Miluše Káňová
Silvie Gracová
Petr Michník

Ivana Žídková

Anotace hry:
Hra nese dosti význačný podtitul "pistáciová
retrokomedie z prostředí socialistického
mlékárenského závodu". Děj hry se odehrává
v roce 1985 v národním podniku TERMIX, ve
kterém by zrovna mělo dojít k zavedení výroby
termixu s kontroverzní pistáciovou příchutí.
TERMIX, n.p. je typický socialistický podnik
s pravidelným hlášením závodního rozhlasu
a nezbytnými píchačkami. Tedy podnik, kde se ne
tak docela plní plán, kde vše rádoby řídí záletný
šéf, kterému asistuje nejen pracovně aktivní
sekretářka a hlavně nevkusně vlezlý vrátný.
Podstatnou úlohu v příběhu hrají uklízečky
Vladěna s Marcelou, které v závodě předstírají již
několik let práci. Jejich pozice se zdá být nyní
značně ohrožena, neboť dostaly důtku od kontroly
z hygieny, která na ně byla anonymně povolána.
Z tohoto důvodu je vedením podniku přijata nová
pracovní posila z ministerstva! Poklidné pracoviště
se s příchodem nové uklízečky Jarunky mění
v hotový blázinec. Pracovitá Jarunka v zápalu
uklízení zapříčiní naprosto nečekanou tragickou,
ovšem jen zdánlivě neřešitelnou situaci, kterou
ještě více komplikuje příchod nadřízené Ing.
Vydrýskové, která má na výrobu nového
pistáciového termixu dohlížet…

O souboru:
K.V.A.S. /Kulturní Vibrace A Stresy/ je činoherní
amatérský soubor dospělých. Vznikl jako jeden ze
souborů Městského domu kultury v Karviné v roce
1999. Tvorba DS K.V.A.S. se zaměřuje především
na činoherní představení pro mládež a dospělé
diváky, v repertoáru však nechybějí ani večery
poezie, pásma monologů. Za celou dobu své
existence soubor nastudoval mimo jiné sedm
celovečerních her, některé hry se hrály i několik
sezón - divácky nejúspěšnější byla interaktivní
komedie Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
a hořká komedie s hvězdičkou /Ž/havírna.
Nejvýznamnější hrou, kterou soubor nastudoval
byla Žebrácká opera Václava Havla.

www.divadlokvas.cz



Ray Cooney

RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU

Režie:

Dr. David Mortimore -
Dr. Mike Connolly - /

Rosemary Mortimorová -

Dr. Hubert Bonney -
Vrchní sestra -

Madam Willoughby -
Jane Tateová -

Zdravotní sestra -
Leslie -

Seržant -
Bill -

Premiéra: 17. prosince 2012

František Letal

Osoby a obsazení:
Miloš Hlavica

Rudolf Březina
Tomáš Pavlíček

Magda
Dymáčková

František Letal
Táťána Zapletalová

Jana Damaskinu
Jana Čerňavová
Bedřiška Weissová

Veronika Kováčová
Martin Šostý

Petr Klajban

DIVADLO U LÍPY

OSTRAVA

O souboru:
Soubor byl založen v roce 1949 v Závodním
klubu Dolu Jeremenko. Zakladatelem souboru
byl Emil Podroužek a za léta existence má na
svém kontě přes 70 premiér a více než 500
repríz. V rámci útlumu těžby v OKR skončil
v r. 1993 svou činnost ZK Jeremenko a soubor
byl nucen se svým původním jevištěm
rozlouč it. Novým útoč ištěm se stala
restaurace "U lípy" v Ostravě – Hrabové, kde si
soubor pronajímá klubovnu i jeviště dodnes.
Za dobu svého působení na nové scéně
nastudoval přes desítku her, včetně vlastních
autorských her (např. Čtyřská válka nebo Kat
Mydlář). Mezi členy souboru lze nalézt osoby
všech věkových kategorií, včetně mladých
začínajících herců, zkušených i těch dříve
narozených.

Anotace hry:
Bláznivá komedie odehrávající se v londýnské
nemocnici pár dnů před Štědrým dnem, kde
jedna nemanželská dcera odstartuje řadu
zmatků a nedorozumění. které ohrozí nejen
spořádaný chod nemocnice, ale obrátí naruby
i poklidný život místních lékařů. Když už lhát,
tak nehorázně a hlavně všem! To je zásada
MUDr. Davida Mortimera, kterou dodržuje,
když se mu události vymknou z rukou. A důvod
má opravdu zásadní. Dozvědět se před
důležitou vědeckou přednáškou, že má
osmnáctiletou dceru, to by vyvedlo z míry
každého trochu zodpovědného muže,
obzvlášť, když hrozí, že se jeho zákonitá
manželka může každou vteřinu setkat
s bývalou milenkou a matkou oné nečekané
vánoční nadílky v podobě poněkud citově
podvyživeného potomka. Davidova snaha
vyhnout se přiznání k otcovství vede
k improvizovaným výmluvám a výmyslům
vytvářející stále nové a komplikovanější
zápletky.



Mirko Stiber

SVATEBNÍ NOC

Režie: Zdeněk Tomeček

Hugo -
Láďa -

Prostitutka - /

Premiéra: 2. prosince 2012

Osoby a obsazení:

Luděk Talián
Zdeněk Tomeček

Hana Taliánová
Pavla Lišková

DIVADLO SKŘÍTEK

HAVÍŘOV

Anotace hry:
Dva muži, hudebníci, si slíbí, že budou zkoušet
a že uskuteční svůj první koncert. Pokud se jim
to povede, vše oslaví pravou svatební nocí.
Pozvou si profes ionální pracovnic i
(prostitutku) a hodlají zažít právě tu pravou
noc. Koncert se uskutečnil a teď se bude slavit.
Vše je jinak, než sami chtějí. Nezkušení
nenajdou odvahu k činu. A tak pravá svatební
noc končí fiaskem. Co je zachrání ? Koncert.

O souboru:
Založeni jsme byli v září 1994, počet členů je
neustále pohyblivý. Koliduje mezi 5 a 50 herci-
neherci.
Jak kdy a psát všechna ta jména osob, kteří
našim divadlem prošli, mi připadá trochu sado-
maso, a možná mám i pocit, že jich bylo kolem
stovky. V současné době se nás na realizaci
představení podílí rovněž nespočetně a tak
vybírám jen pár jmen nejstálejších členů:
Luděk, Talián, Olga Lipková, Zdeněk
Tomeček, Martin Vlček, Jarmila Žilková, Hana
Taliánová, Anežka Lipková, Norik Tolasz,
Táňa Nosálová, Pavla Lišková, Adéla
Klaczáková, Eliška Taliánová a nespočet
kamarádů a kamarádek pro výrobu kulis,
kostýmů a co já vím, kdo ještě.
Účinkovali jsme především u nás, ale kromě
toho např. v Karviné, Ostravě, Českém
Těšíně, Bruntále, Rožnově, Frýdku-Místku,
Va lašském Mez i ř ič í , Rožnově pod
Radhoštěm, Hovězím, Kojetíně, hrad Lukov
a možná ještě někde jinde.

V současné době hrajeme komedii TROJA
od amertického autora D.M. Larsona
a komedii Mirka Stibery Svatební noc.

Náš úspěch? Plná hlediště a spokojený
divák.



O souboru:
Havířovské amatérské divadlo Sputnik, které
ve svém divadelním vyjádření balancuje mezi
komikou a tragikou s důrazem na mezilidské
vztahy, se snaží pokud možno odlehčenou
formou poukázat na stav současné
společnosti. Tak trochu po svém.

Anotace hry:
Na svatbě dvou mladých lidí, odehrávající se
na francouzském venkově, se spolu setkávají
bývalí spolužáci, kteří vzpomínají na staré
časy a bilancují své dosavadní úspěchy a
neúspěchy. S přibývajícím časem a sklenicemi
vína vyplouvají na povrch nové skutečnosti a
vztahy se komplikují.
V tragikomedii o mezilidských vztazích se
představí na tucet postav rozličných
charakterů, díky čemuž je pro diváka snadné
se ztotožnit s některou z postav a nechat se tak
vtáhnout do děje. Spolu s porcí odlehčené
zábavy tak diváci dostanou prostor také k
zamyšlení nad tím, co může, ale i nemusí být
opravdovým štěstím.

SPUTNIK

HAVÍŘOV

Didier Caron
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Režie:

Zvuk, světla:
Inspice:

Christophe, novomanžel -
Mathilda, novomanželka -

Odetta, její matka -
Francois, svědek -

Ivan, lékař -
France, jeho přítelkyně -

Jean, učitel -
Yvonna, jeho manželka -

Patrice, podnikatel -
Valérie, jeho manželka -

Cecílie, Mathildina kamarádka -

Olivier, fotograf -
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