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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  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  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
            

Balada z hadrů – podle hry J.Voskovce a J.Wericha v úpravě Jiřího Hlávky. Úspěšná satira plná 
známých písniček. 
 

13. září  neděle 15:00  Divadelní sdružení PŘINESLIH 
            
            

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

 
 

Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Hlávky a fotografií Miloše Jedličky  

25. září  pátek 19:00  
 

Philippe Minyana: Inventury – Tři ženy středního věku jsou pozvány do televizního studia, aby zde v soutěži 
odvyprávěly na přeskáčku své životy. Na jevišti nejsou samy - každá si s sebou přinesla "svědka" - doličný předmět, 
který se stal symbolem jejího utrpení a ztraceného životního štěstí… 
25. září  pátek 20:00  Divadlo Prkno Veverská Bítýška 
       

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 
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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 
 

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 
 

Jan Werich:  Tři sestry a jeden prsten - Dramatizace pohádky Jana Wericha pro děti a loutky s 
písničkami. Druhá pohádka jako překvapení. Režie Hana Kotyzová   

15 listopadu   neděle 15:00 DS Bombičky při ZUŠ V. Ambrose Prostějov 
 
 
 

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 
 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo –  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 

19. prosince  sobota 19:30 DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 

Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo  -  
Čtveřice krátkých příběhů - dialogů muže a ženy - v průběhu času a historických situací. Režie Alena Chalupová. 

20. prosince  neděle 15:00 DS bří Mrštíků Boleradice 
 

 


