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Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   
 

12. září 2009 sobota 17:00  DS bří Mrštíků Boleradice 
            

 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   
 

12. září 2009 sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
            
            

XV. Podzimní Sešlost - Boleradice 2009 
nesoutěžní divadelní přehlídka s mezinárodní účastí 

 
 

Vernisáž  výstavy obrazů Jiřího Hlávky z Libice nad Cidlinou a fotografií Miloše Jedličky z Brna 
25. září  pátek 19:00  

V. K. Klicpera: Potopa světa - Příběh malebné české vesnice, kde hlavy tamějších obyvatel mnohdy 
zatemní nejedna zvěstovaná událost. Učitel Žitobílek nechá ve vsi vyhlásit falešný poplach – „potopu světa“. To vše 
proto, aby získal ženu sedláka Vošousta … Hra je nastudována ve staročeštině. 
25. září  pátek 20:00  DS Městečko Trnávka 
       

L. Aškenazy, J. Krasula, O. Böhm: Hra na ocina a maminu – Dramatizace novely Ludvíka 
Aškenázyho Milenci z bedny. Inscenace nás vrací do doby, kdy jsme byli dětmi a toužili jsme se dostat do 
světa dospělých. Velmi jasně však zároveň ukazuje, že tento svět není bez chyb a častokrát ani není proč 
po něm toužit.  
26. září  sobota 19:00 Divadlo Šesť Pé Partizánske Slovensko 
 

E. Kishon: Oddací list – Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává dcera, 
avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu není k 
nalezení. Řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje i k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití? 
 

27. září  neděle 17:00 DS Vlastenecká omladina Vídeň Rakousko 
 

M. Jonesová: Plný kapsy šutrů – Laskavá a inteligentní komedie o natáčení amerického 
velkofilmu očima dvou irských buranů.  
 

28. září  pondělí 17:00 DS Amadis Brno 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   
 

4. října  neděle 17:00 DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   
 

28. října  středa 17:00  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

28. října  středa 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
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Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

31. října  sobota 17:00 DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

31. října  sobota 19:30 DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

17. listopadu sobota 17:00 DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 
 

Johann Strauss: Cikánský baron  – Činohra s občasnými zpěvy o nalezeném pokladu a cikánské 
lásce. Úprava Milan Klapetek, režie Jiří Merlíček   

17. listopadu sobota 19:30 DS bří Mrštíků Boleradice 
 

 


