
Divadelní soubor Berani Těškovice 

Roman Vencl, Michaela Doležalová – Náš dům, náš hrad 

O inscenaci: 

Hororová komedie, u které by se bála i Agatha Christie. Už název si pohrává s oblíbeným anglickým úslovím 

a pravdou je, že nás děj zavádí do zdánlivě typického anglického rodinného domu, kam se na návštěvu 

k rodičům Kate a Henrymu Carpenterovým vrací dcera Amanda se svým novým manželem Jeremym. Druhá 

dcera Miranda zdá se být černou ovcí rodiny, kazí ostatním plány tím, že na víkend pozvala i strýčka Davida, 

londýnského divadelního režiséra, s jeho přítelem, tanečníkem Davidem. Zdá se, že tato návštěva nepřijela 

právě vhod a jen zvyšuje všeobecnou nervozitu. Ačkoli záleží na tom, komu vhod. V domě, který je najednou 

plný lidí, se totiž začínají dít podezřelé věci… 

O souboru: 

Divadlo v Těškovicích má hluboké kořeny, tradici ochotnického divadla udržujeme a rozvíjíme od roku 1897. 

V roce 2022 už je to 125 let. Každý rok se snažíme přicházet před diváky s novou hrou zejména 

komediálního žánru. S nastudovaným představením vystupujeme v mnoha okolních obcích i městech a také 

zajíždíme do družebních Borovan u Českých Budějovic a Humpolce, hrajeme na soutěžích ochotnických 

divadel a jsme také spoluorganizátorem přehlídky Těškovické jaro. Svým vystoupením v podobě scének, 

tanečního či hudebního vystoupení obohacujeme kulturní program Dne obce či folklorního festivalu 

Třebovický koláč. 

 

 

SOSO Stěbořice 

Václav Štech – Deskový statek 

O inscenaci: 

Veselohra o třech dějstvích. 

Fistr, majitel realitní kanceláře je vypočítavý lišák a bezpáteřní obchodník. Neprodává však pouze 

nemovitosti… Navíc má lokální politické ambice, se svými kumpány se snaží vyhrát místní obecní volby. 

K vítězství ve volbách ale potřebuje podporu své vzdálené příbuzné, vdavek chtivé vdovy, jež má velký vliv 

v ženských spolcích. V neposlední řadě se potřebuje zbavit nespolehlivého předsedy místní záložny a na 

jeho místo urychleně dosadit nějakou loajální úctyhodnou osobu, která by jim rovněž v politickém boji 

pomohla. 

O souboru: 

Ochotnický soubor SOSO Stěbořice vznikl již v roce 2008, tehdy ještě jako „Slezská cimrmanologická 

společnost“ v Oticích u Opavy. Zprvu šlo jen o skupinu mladých fanoušků „Divadla Járy Cimrmana“ pod 

vedením Ondřeje Vrbického, který záhy napsal vlastní hru „Hospoda na růžku“ s opavskou tématikou, ale 

v duchu cimrmanovského vzoru. Z pera Ondřeje Vrbického byly i další hry, v nichž postupně opouštěl 

cimrmanovský styl.  

Zároveň se s těmito obsahovými změnami se postupně měnil i název a sídlo souboru. Z Otic se soubor 

přestěhoval nejdříve do Milostovic a následně zakotvil ve Stěbořicích, kde sídlí dodnes. „Slezská 

cimrmanologická společnost“ se změnila na „Slezskou Ochotnickou Společnost Otice“, odtud SOSO, 

následně se Otice změnily na univerzální „Opavsko“, neboť členové souboru se v té době již rekrutovali 

z celého opavského okresu, až nakonec zůstala jen zkratka „SOSO“ a přidal se název domovské obce 

Stěbořice. 

 

 



 

Proskovické divadlo Nad Struhou 

Norman Robbins – Hrobka s vyhlídkou 

O inscenaci: 

Děj se odehrává v prostředí pro detektivní příběh jako stvořeném: typicky anglický, staromilsky ponurý dům 

se spletí tajných chodeb, vchodů a zákoutí, krb, masivní nábytek a těžké závěsy, za okny se ve všudypřítomné 

mlze utápí zpustlá zahrada. Vše dokonale izolováno od vnějšího světa. Starý pan Tomb zemřel a zanechal 

po sobě 7 miliónů liber. Podle závěti mají být 3 milióny rozděleny mezi jeho šest dětí, právního zástupce, 

hospodyni a ošetřovatelku. Zbytek odkázal jakési spisovatelce slečně Ashové. Rodinka Tombových je velmi 

svérázná (od travičky Dory se sbírkou mrtvol na zahradě až po „vlkodlaka“ ve sklepě) a jeden na druhého 

nevraží. Vidina dědictví vztahy ještě vyhrocuje. Věci se navíc komplikují: tři milióny padly na dědickou daň, 

zbylé čtyři nejsou k nalezení, slečna Ashová není slečna Ashová a kromě toho každou chvíli je někdo 

z pozůstalých zavražděn. Na konci celé šarády zůstávají naživu dvě relativně nevinné osoby, jenže… 

Hra má spád, založený na rychlém střídání postav a událostí na scéně a hlavně na klasickém anglickém 

humoru. Vtip a elegantní ironie je podstatou samotných aktérů a především jejich dialogů. 

O souboru: 

Do divadelního světa jsme vstoupili v roce 2016, ač většina z nás působí u divadla již mnoho a mnoho let. 

Působíme v Ostravě-Proskovicích a naší domovskou scénou je sál Hostince U Psoty. 

V našich řadách najdete několik managerů, dále obchodního zástupce, učitele, sociální pracovnici, obecního 

zaměstnance, vedoucí lesní školky, účetní a další. Jsme různorodá společnost, všechny nás nicméně spojuje 

chuť setkávat se, předvádět se před ostatními a exhibovat na prknech, která znamenají svět. 

Vytvořili jsme báječnou partu a víme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. A to je víc, než úspěch 

na jevišti. 

 

 

BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo z.s. 

Gábor Drégely, Jerzy Jurandot – Dobře ušitý frak 

O inscenaci: 

Polský dramatik Jerzy Jurandot podstatně přepracoval původní komedii mezinárodně úspěšného 

maďarského komediografa 20. století Gábora Drégelyho o krejčovském tovaryšovi, který díky náhodně 

získanému fraku dojde životního štěstí. 

Jurandot pootočil celou autorskou optiku příběhu a místo dítěte Štěstěny postavil do centra děje kariéristu, 

který zmíněný frak prostě ukradne a s jeho pomocí i s pomocí dalších nekalých triků se dostane až 

do vysokých společenských a politických kruhů. Protože se však neomezuje ani ve svých milostných 

eskapádách, dostane se do nebezpečné situace, kdy hrozí, že se celá jeho kariéra zhroutí. Vykreslení 

pokřivených lidských charakterů a nekalých společenských poměrů, které mnohdy umožňují vyniknout ne 

úplně schopným (anebo všeho schopným) jedincům, tak vyznívá velice aktuálně. Jurandot do své úpravy 

připsal 16 písní a posunul ji tak do žánru hudební komedie. V roce 2001 Dobře ušitý frak uvedl Teatr Nowy 

v polském Zabrze s novou hudbou, kterou zkomponovala Marzena Mikula Drabek. V této podobě ji pak 

v české premiéře v lednu 2003 uvedlo Slezské divadlo v Opavě. 

O souboru:  

Ochotnické divadlo má v Bernarticích nad Odrou tradici dlouhou více než 130 let. Za tuto dobu prošlo řadou 

proměn. Tou poslední zásadní změnou bylo založení občanského sdružení dnes spolku, který navazuje na 

tradice ochotnického divadla (dříve Lidová scéna) v Bernarticích nad Odrou a zároveň poskytuje divadlu 

vlastní uměleckou a právní identitu.  



BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo z.s. bylo zaregistrováno 1. prosince 2009.   

K dnešnímu datu má spolek 52 členů z řad dospělých a 20 členů z řad dětí. Dětský soubor, který je součástí 

spolku, nese název BODLÁČEK. 

Divadlo BODLÁK se pravidelně účastní různých divadelních přehlídek, kde získalo řadu individuálních 

i kolektivních ocenění.   

V roce 2017 získal spolek za muzikál Malované na skle na moravské regionální přehlídce venkovských 

divadelních souborů Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou přímou nominaci na celostátní 

přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.  

 

 

Lidové divadlo při MIKS Krnov 

Tomáš Svoboda – Srnky 

O inscenaci: 

SRNKY Tomáše Svobody je tragikomický příběh čtyř absolutních zoufalců, jejichž problémy jednoduše vyřeší 

čtyři srnky. Původní text získal cenu Českého rozhlasu a obsadil třetí místo v dramatické soutěži Cen Alfréda 

Radoka za rok 2007. Originální a svěží hra se zanedlouho dočkala rozhlasového uvedení. Úspěšně byla 

autorem uvedena také v divadle Na Fidlovačce. 

Doba kovidová se na nás všech podepsala a postihla i náš celkem tradiční soubor, který nyní zkouší něco 

zcela netradičního, a to scénické čtení. 

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 odehrál desítky 

představení.  

Soubor se pravidelně se účastní krajových přehlídek v Moravskoslezském kraji. V roce 2001 byl soubor 

nominován na národní přehlídku Rakovnická Popelka. V roce 2019 byl nominován na národní přehlídku 

Divadelní piknik Volyně, kterého se bohužel z technických důvodů nemohl z účastnit. 

Soubor pravidelně zařazuje do svého repertoáru pohádky a hry pro dospělé publikum a žánrově 

upřednostňuje komedie, kterými baví nejen diváky, ale hlavně sám sebe. 

Jsme partička kamarádů, které spojuje společný zájmem a kteří svou radost ze života přenášejí na jiné nejen 

z divadelních prken. 

 

 

Přídlo, z.s. 

Gilles Dyrek – Benátky pod sněhem 

O inscenaci: 

Malý byt v centru Paříže, spokojený mladý pár před svatbou a setkání s přáteli po letech. Takřka idylický 

večer, který sliboval staré víno, kvalitní jídlo a dostatek zábavy. Hosté však mají nečekané zpoždění, 

neobvyklé komplikace a touhu hlasitě mlčet. Naštěstí někdo volá, dá si ještě někdo salát? Odkud se vzal ten 

svetr a jak to bylo s tou Japonkou? Francouzská komedie, která se nebojí doslova rozdat pro dobrou věc. 

Láska nehněvaná není milovaná. 

O souboru: 

Přídlo je amatérský divadelní soubor z Příbora. Založen byl kolem Vánoc 2017, je to tedy soubor poměrně 

mladý, ale plný odhodlání navázat na bohatou divadelní historii v rodišti Sigmunda Freuda. 

 



LORDI Orlová 

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský – Světáci 

O inscenaci: 

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, 

zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grill baru Diplomat, kde způsobí požár, 

se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chováni. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku " 

zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, 

emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobné 

„dobře vyškolených " lehkých dam? 

O souboru: 

Soubor vznikl roku 2017. Z návrhu zakládajících členu souboru vznikl název LORDI - Ladní Orlovští 

Divadelníci. Premiéry realizujeme na domovské scéně v Orlové. S vystoupeními vyjíždíme do okolních měst, 

jako Bohumín, Brušperk, Ostrava, Dolní Datyně, Petřvald aj. 

 

K.V.A.S. Karviná 

Antonín Procházka – Ve státním zájmu 

O inscenaci: 

Komedie VE STÁTNÍM ZÁJMU se odehrává v současnosti, v bytě neúspěšného filmaře Emana, který má velké 

umělecké sny, ale malé prostředky k jejich uskutečnění. Aby se uživil, pronajímá svůj byt záletnému 

vlivnému politikovi. V jeho bytě se tak odehrávají scény, které si přímo říkají o skrytou kameru… Eman se 

díky svým aktivitám zamiluje do poslancovy milenky, zaplete se do sítí politických intrik a dostává se do řady 

trapasů a choulostivých situací. Vše ještě vyhrocuje Emanův potrhlý soused a kamarád Lumír, objevitel řady 

originálních vynálezů, za nímž se po mnoha letech vrací jeho dětská láska - milionářka Regina. Život 

nepraktických, váhavých, směšných, ale sympatických a citlivých hrdinů je konfrontován se světem těch 

mocných, ve kterém sice nechybí úspěch ani peníze, ale je chudý na opravdovou lásku... Tohle musíte vidět. 

Je to totiž VE STÁTNÍM ZÁJMU! 

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 na počátku léta r. 1999. Domovskou scénou DS K.V.A.S. je Městský dům 

kultury v Karviné, jeho představení však mohli zhlédnout i diváci na jiných místech naší republiky.  Tvorbou 

se zaměřuje především na činoherní představení pro mládež a dospělé diváky, K.V.A.S. není divadlem 

autorským, zaměřuje se na klasická činoherní představení jiných autorů. Za celou dobu své existence soubor 

nastudoval mimo jiné 11 celovečerních her, některé hry se hrály i několik sezón. Soubor se celkem 

pravidelně zúčastňuje různých přehlídek a soutěží, a zaznamenal již rovněž spoustu výrazných úspěchů. - 3x 

se například soubor probojoval na národní přehlídku činoherních amatérských souborů ve Volyni 

a představil se rovněž na celostátním divadelním festivalu FEMAD Poděbrady 2019. 


