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                             Změna programu vyhrazena 
 

 

LETNÍ HRANÍ  
 

divadelní minifestival pod širým nebem 
Voskovec a Werich: Robin zbojník  – „Jen sedláka, jdoucího za pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, kráčejícího 
zeleným houštím lesním. Zato však šejdíře a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na velkého šerifa 
z Nottinghamu“. Veselá pohádka pro starší i mladší diváky. Režie Jiří Brabec 
30. srpna pátek 20:00 v parku p řed radnicí  DS b ří Mrštík ů Boleradice 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša  - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. 
Příběh, který stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často  
rozděluje lásku podle nabytého bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 
1. září neděle 17:00 v parku p řed radnicí  DS b ří Mrštík ů Boleradice 
 

V případě nep říznivého po časí se p ředstavení hrají v divadle 
 

 

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor  - V řadách úředníků zapadlého provinčního městečka nikolajevského Ruska vyvolá 
zděšení informace o tajném příjezdu revizora. Není se co divit, protože jejich svět je založen na podvodech, zlořádech 
a korupci, které jsou vlastní i hejtmanovi, hlavě místního osazenstva. Satirická komedie patřící k nejslavnějším dílům 
světové dramatické literatury. Autor svou hrou nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a 
úplatkářstvím. Režie Alena Chalupová..  
5. října 2013  sobota 19:30    DS b ří Mrštík ů Boleradice 
6. října 2013  ned ěle 15:00     

 

Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Pa ďousy  - V obci Paďousy probíhá mše a farář 
prosí vesničany, aby přispěli penězi na opravu cesty, po které bude jednoho dne nesen každý z nich. U vládce pekel 
Lucifera probíhá porada - všichni si mnou ruce nad světem, který je zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou, 
nenávistí, nesnášenlivostí, nevěrou, pýchou, kariérismem a radují se, že zatímco peklo vzkvétá, nebe je na tom zcela 
opačně. Nadčasová veselohra pro malé i velké diváky. Režie Alena Chalupová. 
25. října  pátek 19:30     DS b ří Mrštík ů Boleradice 
26. října  sobota 19:30     
27. října  ned ěle 15:00     

 

Tři prasátka – Kdo to tady chrochtá? To budou asi naše tři malá růžová prasátka. Ocitla se sama v lese bez střechy nad hlavou. 
Ale nebojte se, s pomocí ježka a lasičky si postaví nové domečky, kde jim nic zlého nehrozí. I když se povídá, že se po lese 
potuluje vlk. Ale kdopak by se vlka bál, že? Obzvlášť když je možné, že žádný vlk vůbec nedorazí. 
10. listopadu ned ěle 15:00   Divadelní studio „V“ Brno  

 

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor  - V řadách úředníků zapadlého provinčního městečka nikolajevského Ruska vyvolá zděšení 
informace o tajném příjezdu revizora. Není se co divit, protože jejich svět je založen na podvodech, zlořádech 
a korupci, které jsou vlastní i hejtmanovi, hlavě místního osazenstva. Satirická komedie patřící k nejslavnějším dílům světové 
dramatické literatury. Autor svou hrou nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí  a úplatkářstvím.  
Režie Alena Chalupová.. 
15. listopadu pátek 19:30     DS b ří Mrštík ů Boleradice  

 

Peter Shaffer: Amadeus  – Autor pojal svou hru jako strhující zpověď Salieriho divákům. Jeho  vyprávění nás zavede do Vídně 
konce 18. století, města intrik a pomluv, do období Mozartova vzestupu i pádu, do prostředí vídeňského dvora Josefa II. i do 
dramatického vztahu Mozarta a jeho manželky Konstance, a přitom opakovaně promlouvá k nám, "budoucím potomkům". Za zvuků 
autentické hudby se nám Salieri vyzpovídá ze všech svých hříchů, včetně nepřímého zavinění Mozartovy smrti - jakési "společensko-
sociální otravy“. Režie Jaroslav Kodeš 
29. listopadu pátek 19:30    Rádobydivadlo Klapý  

 

Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Pa ďousy  - V obci Paďousy probíhá mše a farář 
prosí vesničany, aby přispěli penězi na opravu cesty, po které bude jednoho dne nesen každý z nich. U vládce pekel 
Lucifera probíhá porada - všichni si mnou ruce nad světem, který je zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou, 
nenávistí, nesnášenlivostí, nevěrou, pýchou, kariérismem a radují se, že zatímco peklo vzkvétá, nebe je na tom zcela 
opačně. Nadčasová veselohra pro malé i velké diváky. Režie Alena Chalupová..  
7. prosince  sobota 19:30    DS b ří Mrštík ů Boleradice 
8. prosince  ned ěle 15:00     
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                             Změna programu vyhrazena 
 

 

 

LETNÍ HRANÍ  
 

divadelní minifestival pod širým nebem 
 

Voskovec a Werich: Robin zbojník  – „Jen sedláka, jdoucího za pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, 
kráčejícího zeleným houštím lesním. Zato však šejdíře a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na velkého šerifa 
z Nottinghamu“. Veselá pohádka pro starší i mladší diváky. Režie Jiří Brabec 
30. srpna pátek 20:00 v parku p řed radnicí  DS b ří Mrštík ů Boleradice 
 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša  - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. 
Příběh, který stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často  
rozděluje lásku podle nabytého bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 
1. září neděle 17:00 v parku p řed radnicí  DS b ří Mrštík ů Boleradice 
 
 
 
 

V případě nep říznivého po časí se p ředstavení hrají v divadle  

Neděle 1. září 17:00 

Boleradice - park před radnicí 
Pátek 30. srpna 20:00 

Boleradice - park před radnicí 


