
DIVA

POŘÁDÁ DS BRATŘÍ MRŠTÍKŮ BOLERADICE 
A SVAZ ČESKÝCH DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ

Podporují Ministerstvo kultury ČR,
Jihomoravský kraj a městys Boleradice.

e-mail: info@boleradice-divadlo.cz
www.boleradice-divadlo.cz
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KRAJSKÁ DIVADELNÍ PREHLÍDKAKRAJSKÁ DIVADELNÍ PREHLÍDKA  ˇ

2. - 7. května

Licenční  postupová přehl ídka venkovských divadelních 
souborů  s  postupem na KDP Vysoké nad J izerou



PROGRAM

Více informací o programu a rezervace vstupenek na 
www.boleradice-divadlo.cz
info@boleradice-divadlo.cz 

tel.  519 423 061 
středa a pátek od 18 do 19 hod.

vstupné: jednotlivé - 80 Kč

Babička - DS bratří Mrštíků Boleradice
19.30 Klasický příběh ze zlatého fondu české literatury ožívá na jevišti boleradického 

divadla. B. Němcová v něm zúročila nejen vlastní vzpomínky na své dětství a na svou 
babičku Magdalenu Novotnou, ale líčí i život na vesnici s jeho obyčeji a zvyky.
Autor: Božena Němcová - František Pavlíček, režie: Alena Chalupová  

7.5. SOBOTA Zvláštní vydání -  DS Vlastimil Jedovnice
14.00 Tato hra nastavuje zrcadlo lidskému sobectví, omezenosti, korupci a zneužívání moci.

Skutečnost, že v naší hře spravedlnost, pravda a láska nejenomže nezvítězí, ale téměř 
se nedostanou ke slovu, snad  diváky nepoleká. To není doopravdy, to je jen divadlo!
Ve skutečnosti se něco takového přece nemůže stát!  Nebo snad ano?
Autor: Marie janíčková, režie: Marie Janíčková

2. 5. PONDĚLÍ 8 žen - Divadlo Stodola Jiříkovice
19.30

3. 5. ÚTERÝ Robin Zbojník - DS bratří Mrštíků Boleradice
19.30 

Akt - Cimrman Revival Sivice     

Luxusní vila uprostřed přírody. Blíží se Vánoce a venku je sněhová bouře. Pán 
domu Marcel je toho hezkého předvánočního dne po ránu nalezen v ložnici s dýkou 
v zádech…
Autor: Rober Thomas, režie: Klára Havránková a Jan Gottwald

Svérázný příběh o slavném zbojníkovi z pera autorské dvojice Voskovec + Werich. 
Slavné předscény i písničky Jaroslava Ježka doplňují tento komediální příběh.
Autor: Voskovec + Werich, režie: Jiří Brabec   

19.30 Vlastní divadelní hra – restaurátory převedená do moderní doby – pojednává 
o opětovném setkání rodičů Žílových se syny, od kterých se museli v jejich dětském věku 
násilím odloučit.
Autor: Svěrák & Smoljak, režie: Helena Zdráhalová

4. 5. STŘEDA

5. 5. ČTVRTEK  Byl jednou jeden život - Lehká mozková dysfunkce Kunštát 
17.00 V človíčkovi Baculíkovi se dějí zajímavé věci. Řídí ho mozek s Pravou a Levou hemisfé-

rou, do děje vstupuje Mozeček, potkáváme Hypothalamus a Hypofýzu. Autorský muzikál 
doprovází divadelní kapela LMD Band
Autor: Marie Wetterová, režie: Marie Wetterová

Orfeus nejen v podsvětí - DS Jiřího Voskovce Sázava       
19.30 Orfeus byl pěvec, který zpíval tak krásně, že lidé, zvířata i rostliny se chovali podle toho, 

jak zpíval. Jednou se zamiloval do vodní nymfy Eurydiky...Ale co na to třeba mýtus? 
A veřejné mínění? Nechme si vyprávět jejich verzi příběhu a potom suďme.
Autor: Jiří Kozák , režie: Jiří Jandoušek

6. 5. PÁTEK  

Rychlé šípy aneb Opereta třetího věku -  Ořechovské divadlo
19.30 „Kam se na nás hrabali Cajzli?!“ Volně přeloženo: „Co v té době znamenali 

Pražáci?!“ Půvabné, místy i drsné slovní hříčky brněnského slangu a především pevná 
víra v to, že slavné Rychlé šípy pocházejí z brněnského Oltecu 
Autor: Vlastimil Peška, režie: Vlastimil Peška


