Program
03/06 čtvrtek
Divadlo Stodola Jiříkovice

20:00 hod.

Nemrtvá nevěsta
04/06 pátek
DS Vitus Syrovice

15:00 hod.

Slavíci z Madridu
04/06 pátek
DS AMADIS Popůvky

20:00 hod.

kino Hustopeče

20:00 hod.

host přehlídky

Televariété 2019
04/06 pátek
DS bratří Mrštíků Boleradice

Pohádka máje
05/06 sobota
DS Spojené farnosti Zbraslav

15:00 hod.

Nestříhat!
05/06 sobota
DS Vířina Vír

20:00 hod.

Vše pro firmu aneb Otec svého syna
06/06

neděle

Slavnostní zakončení přehlídky
Kulturní program CM Primáš
Vyhlášení vysledků

15:00 hod.

Záštitu nad krajskou postupovou přehlídkou

MRŠTÍKOVO DIVADELNÍ JARO 2021
převzal hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Jan Grolich

“Vážená paní ředitelko, přeji Vám zdárný průběh letošní
přehlídky. Zároveň bych Vám i vašim spolupracovníkům rád
touto cestou poděkoval za úsilí, které v těchto náročných
měsících vynakládáte na realizaci vašich dramaturgických
plánů.”
Mgr. Jan Grolich

Úvodní slovo ředitelky přehlídky
„Stromy, obaleny sněhem a růžemi zvučících
květů, voněly rosou lesknoucí se na listí,
kaštan bujně zvedal hlavu, nesa na větvích své
svíce, obletované sborem čmeláků. Vlaštovky
lítaly jakýmsi šíleným chvatem a drobulinkým
švitořením plnily slunné výšiny, v srstoni
semenáčci obletovali a krmili v posledních
dnech vylíhlou a ještě poloslepou rodinku.
Brunátnou zelení temnila se křoví houšť —
jasmín zrovna omamoval svou vůní prorážející
teplým a jako koupel měkkým ovzduším.“
Stejně jako loni, začínám svoje úvodní řádky úryvkem z díla bratří Mrštíků.
Obdiv a úcta k jejich práci, lásce k Moravě, k lidem zde žijícím, k tradicím,
přírodě i včelaření, daly název našemu divadelnímu spolku, ale také divadelní
přehlídce. Mrštíkovo divadelní jaro vrací po dlouhých měsících nucené
přestávky život do našeho divadla. Přivítáme pět soutěžících souborů a
domácí jako hosta. Divadelní soubory, které se do soutěžní přehlídky
přihlásily, nabídnou žánrově pestrou podívanou. V programu najdeme dva
muzikály, komedii a kriminální komedii, revuální show i romantický příběh.
Věříme, že si z naší nabídky každý vybere.
Vážení milovníci a příznivci ochotnického divadla, přijměte pozvání na
divadelní přehlídku a přijďte povzbudit soutěžící soubory. Vždyť divadlo bez
diváků není divadlem…

Těšíme se na vás.
Iva Kahounová
ředitelka přehlídky

3. 6. ČTVRTEK

20.00 hod.

Ondřej Buchta, Marek Šudoma

Nemrtvá nevěsta
Divadlo Stodola Jiříkovice
Režie: Ondřej Buchta, Marek Šudoma

OSOBY A OBSAZENÍ
Emily (nemrtvá nevěsta)
Viktor (ženich)
Viktorie (živá nevěsta)
Půlpán (otec ženicha), Kostlivec
Půlpánová (matka ženicha), Žbluma (kuchařka)
Chudybyl (otec Viktorie)
Chudybylová (matka Viktorie)
Pastor Notor
Lord DuKrast
Halekal (zvoník)
Užzdechl ("smrťák")
Červ
Vdova (pavouk)

Klára Lengálová
Jan Raclavský
Lenka Kohnová
Marek Šudoma
Jana Hostičková
Zbyněk Málek
Ivona Štastná
Juraj Háder
Jan Štěpánek
Tomáš Sedlář
Juraj Háder
Martina Melkesová
Nikola Rybová

Sivzdycha (služebná)
Lenil (sluha)
Socha
Barman (mrtvý barman)
Mrtvolky (tanečníci)

Miroslava Papoušková
Jan Butala
Martina Čermáková
Filip Fajt
Eva Buchtová
Nikola Rybová
Anna Dolečková
Blanka Buchtová
Gabriela Zemánková
Martina Čermáková
Miroslava Papoušková

SLOVO O SOUBORU
První zmínka o divadle v obecní kronice je z roku 1893, kdy vznikl „Spolek
čtenářsko-pěvecký“. Historie novodobého ochotnického divadla se datuje
od roku 2000, kdy se v hlavě Martina Beneše zrodila nezkrotná touha
nastudovat divadelní představení. V této době se začal formovat i dnešní
název původně „Ochotnického divadelního spolku Jiříkovice“. Z důvodů
rekonstrukce KD se začal spolek scházet ve stodole u Benešů č.p. 11.
Odtud tedy pochází název „Divadlo Stodola Jiříkovice". Od roku 2009 se
„Stodola“ stává občanským sdružením s oficiálním názvem Divadlo Stodola
o.s.
Každým rokem nastudují 1-2 divadelní premiéry a odehrají desítky
představení, pravidelně pořádají menší divadelní festivaly v okolních obcích
a herci či technici pravidelně hostují ve spřátelených divadlech jako jsou
AMADIS, DS Slavkov, DS Boleradice, Prkno Bítýška, a další…

SLOVO O HŘE
Nemrtvá nevěsta je stará židovská legenda, která vypráví příběh mladíka
Viktora z bohaté rodiny obchodníků s rybami, který se má oženit s Viktorií
ze zchudlé aristokratické rodiny. Nešťastnou shodou okolností navlékne
prsten na ruku dávno mrtvé dívky, která se od toho okamžiku považuje za
jeho manželku. Komediální fantasy představení plné tance s hudbou od
Dannyho Elfmana.
KONTAKT NA SOUBOR

Divadlo Stodola
Ondřej Buchta
o.buchta@divadlostodola.cz
https://www.divadlostodola.cz/

4. 6. PÁTEK

15.00 hod.

Petr Tomšů

Slavíci z Madridu
DS Vitus Syrovice
Režie: Markéta Hanzelová

OSOBY A OBSAZENÍ
Ředitelka
Alfréd
Boušek
Dana K.
Robert
Terezka
Vokounová
Vokoun
Mr. Pól

Dagmar Ryšánková
Radovan Stýblo
Miroslav Dolníček
Dana Kratochvílová
Lukáš Hráček
Veronika Aiblová
Věra Krčilová
Petr Večeřa
Marek Wolf

SLOVO O SOUBORU
Náš spolek byl založen v roce 2014, kdy jsme navázali na historicky
dlouhou tradici ochotnického divadla v Syrovicích po třicetileté přestávce.
Název je odvozen od patrona divadelníků sv. Víta. Máme za sebou 5
úspěšně odehraných her, přičemž 4 z nichž jsou autorské. Náš repertoár
je vždy komediální, tragédie necháváme politikům. Milujeme smích, lidi a
prkna, co znamenají svět 😊.

SLOVO O AUTOROVI
Petr Tomšů - Společným rysem mých her je humor. Snažil jsem se, aby
diváci odcházeli z divadel spokojení a aby se hercům tyto hry dobře hrály.
Své hry proto nabízím volně k produkci amatérským divadelním spolkům.

SLOVO O HŘE
V malém penzionu Madrid se ubytuje stárnoucí zpěvák a jako nezbytný
doplněk s sebou přiváží i svou jedinou cenu - Zlatého slavíka. O chvíli
později se ve stejném penzionu ubytuje druhý zpěvák, který má Slavíky
dva. Ředitel je nadšen. Ovšem pouze do doby, kdy se začnou Zlatí slavíci
ztrácet. Podezřelý je každý - hosté i personál.
Detektivní komedie ze světa šoubyznysu a malých penziónků, u které se
diváci pobaví na účet celebrit a jejich bezmezných obdivovatelů.
KONTAKT NA SOUBOR

DS Vitus Syrovice
Markéta Hanzelová
divadlovitus@seznam.cz
www.divadlovitus.webnode.cz

4. 6.PÁTEK

20.00 hod.

(Kino Hustopeče)

Vladimír Dvořák a další

Televarieté 2019 aneb Ein Kessel Buntes pro 21.století
DS AMADIS Popůvky
Režie: Klára Havránková a Josef Širhal

HRAJÍ A ZPÍVAJÍ
Hrají a zpívají

Klára Havránková
Josef Širhal
Eva Židlíková
Tibor Bíbel
Ondřej Buchta

SLOVO O SOUBORU
Divadelní soubor AMADIS původně vznikl v Brně, ale od roku 2018 sídlí
v Popůvkách u Brna. Má za sebou již 23 let práce a 22 premiér. Od roku
2005 se pravidelně účastní postupových i nepostupových přehlídek
po celé republice, již mnohokrát se představil na festivalech národních
a celostátních:

2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2006:

FEMAD Poděbrady
FEMAD Poděbrady a Piknik Volyně
Kaškova Zbraslav a FEMAD Poděbrady
Moravský FEMAD Kroměříž
Divadelní Děčín, FEMAD, Jiráskův Hronov
Národní přehlídka jednoaktovek Holice

„Žena v černém“
„Úžasná svatba“
„Smíšené dvouhry“
„A co láska?“
„Plný kapsy šutrů“
„Blbec k večeři“

Soubor se zaměřuje jak na divácky velmi úspěšné frašky (např. „Kompletní
dílo W.S.“, „Úžasná svatba“), tak na představení určená pro náročnější
publikum (thriller „Žena v černém“ nebo tragikomedie „Plný kapsy šutrů“
či „Smíšené dvouhry“).
Inscenace souboru AMADIS vidělo již více než 30 000 diváků po celé České
republice a z přehlídek jsme si odvezli mnoho ocenění.

SLOVO O HŘE
Srdečně vás zveme na Ein Kessel Buntes pro 21. století. Uvidíte, co jste už
určitě viděli. Uslyšíte, co jste už určitě slyšeli. A pobavíte se tak, jak jste se
bavívali, když jste ještě na Silvestra nechodili odpalovat rakety do ulic, ale
seděli doma přikovaní k jednomu ze dvou kanálů Československé
socialistické televize.
Poprvé v historii můžete naživo vidět scénky, které před 30 a více lety byly
pro normální lidi pouze v televizi. Pojďte si s námi připomenout
nezapomenutelnou atmosféru pořadů Televarieté, Možná přijde i kouzelník a
Silvestrovských estrád. Zavzpomínejte na nezapomenutelné herecké výkony
Vladimíra Dvořáka, Jiřiny Bohdalové, Lubomíra Lipského, Jiřího Líra, Jiřího
Wimmera, Karla Černocha a mnoha dalších. Kromě toho jsme pro vás
připravili spoustu naživo zpívaných písniček ze 70. - 90. let minulého století,
které vám také připomenou doby již dávno minulé.
Přijďte si společně s námi do divadla užít jedinečnou atmosféru. Nečeká vás
klasické divadelní představení, ale revuální show, při které si pamětníci
zavzpomínají a později narození zjistí, že skvělá zábava tu byla i před mnoha
desítkami let.
Tentokrát nám jde pouze o jediné: skvěle vás pobavit a užít si společně s vámi
krásný večer.

KONTAKT NA SOUBOR

DS Amadis Popůvky
Josef Širhal
amadis@amadis.cz
www.amadis.cz

4. 6. PÁTEK

20.00 hod.

Vilém Mrštík

Pohádka máje
DS bratří Mrštíků Boleradice

HOST PŘEHLÍDKY

Režie: Iva Kahounová

SLOVO O HŘE
Pohádka máje spolu s dalších románem Santa Lucia tvoří nejvýznamnější
část prozaického díla Viléma Mrštíka. Oba romány jsou silně
autobiografické, vyjadřují zážitky pražského studentského života. První
z nich je oslavou života, druhý jeho tragickou obžalobou.
V pohádce máje Mrštík věří v možnost nápravy člověka a v přetvářející sílu
milostného citu. Od vzniku této knihy uplyne letos 130 let (v letech 1891 až
1892 vycházela na pokračování v časopise Světozor). Knižně byla vydána
až za pět let a byla podstatně přepracována. Pohádka máje patří mezi
vrcholná díla české impresionistické literatury. Kniha se dočkala několik
desítek vydání.

V čem je důvod takové obliby díla? Jistě ne pouze v jednoduchém milostném
příběhu lehkovážného, ale i dobrosrdečného pražského studenta Ríši a
Helenky, nezkažené a čisté dcerky ostrovačického revírníka. V Mrštíkově
zpracování se rovnocennou složkou stalo okouzlení půvabným krajem.
Oslava jarní přírody a prudké, čisté lásky, víra v člověka a opravdový cit –
tyto vlastnosti zachovaly románu trvalou platnost.
Pohádka máje se dočkala filmového zpracování v roce 1926 (němý film), ale
její nesmrtelnou filmovou verzi natočil v roce 1940 Otakar Vávra.

Pro boleradický soubor zvolila režisérka Iva Kahounová dramatizaci Libora
Plevy z 50.let minulého století, kterou výrazně upravila a doplnila scénami
ve vlastní dramatizaci. Jde o první uvedení Pohádky máje v historii
boleradického divadla.
Předkládáme tedy svým divákům idylický příběh odehrávající se na konci
19.století převážně v Ostrovačicích a jejich okolí. Příběh o citovém zrání
mladé dvojice zarámovaný probouzející se jarní přírodou. Příběh, který chce
pohladit všechny romantické duše.

KONTAKT NA SOUBOR

DS bratří Mrštíků Boleradice
Iva Kahounová
akcedivadla@gmail.com
www.boleradice-divadlo.cz

5. 6. SOBOTA

15.00 hod.

Luděk Strašák

Nestříhat !
DS Spojené farnosti Zbraslav
Režie: Jana Zemanová

OSOBY A OBSAZENÍ
Dana/Dalila
Sam
Samson
Vypravěči
Sára
Manoach
Míkal
Profesor
Lvi

Svatebčané

Jana Zemanová / Romana Margoldová / Klára Pokorná
Tomáš Margold / Martin Dvořáček
Tomáš Pokorný / Tomáš Lerch / Martin Dvořáček
Klára Pokorná / Jana Pokorná / Marie Valová /
Monika Valová
Romana Kišová / Jana Pokorná
Jiří Pokorný / Jan Halásek / Martin Dvořáček
Klára Pokorná / Jana Pokorná / Monika Valová /
Anna Strašáková
Romana Kišová / Martin Dvořáček
Anna Strašáková / Vojtěch Strašák / Vojtěch Krška /
Monika Valová
Jiří Pokorný / Jan Halásek / Martin Dvořáček /
Hana Sedláková / Tereza Skálová / Anna Strašáková

Lišky

Sbor
Hrají

Monika Valová / Marie Valová / Markéta Valová / Veronika
Strašáková / Vojtěch Krška /
Anna Strašáková / Vojtěch Strašák
všichni výše napsaní
Luděk Strašák / Tomáš Slanina

SLOVO O SOUBORU
Náš divadelní soubor spatřil světlo světa na počátku devadesátých let
minulého století v Zakřanech. Energii mu zpočátku dodávala pramáti
souboru Petra Nekudová, která nacvičila s nadšenci z nejbližšího okolí
velikonoční Hru o světle. O Vánocích 1991 soubor představil vánoční hru s
názvem Za časů krále Heroda. V dalším období jsme mapovali osudy
českých světců. Z této doby pochází naše první autorská hra ze života sv.
Jana Nepomuckého Pět hvězd.
Po asi dvouleté odmlce i nás přepadlo muzikálové šílenství a nacvičili jsme
dílo A.L.Webera Jesus Christ Superstar (premiéra 21.4.1996). Protože se v
této době náš soubor rozrostl do vesnic okolních, ale i vzdálenějších, vznikl
tak název souboru Spojené farnosti. K miléniu smrti sv.Vojtěcha jsme
nacvičili další autorský muzikál Pastýř Vojtěch (premiéra 1.6.1997). Dalším
našim počinem byla letně hudební pohádková komedie Horkník. Muzikál
Jesus Christ Supermlád měl premiéru v červnu 2004. Zcela nová sestava
Spojených farností jezdila především s tímto představením, které má kolem
70 repríz a stal se zatím nejúspěšnějším představením našeho divadla. Ne
ovšem, co se týká sledovanosti. Spojené farnosti se podílely i na
předprogramu mše, kterou 28. září sloužil ve Staré Boleslavi papež
Benedikt XVI. Naše chvíle přišla v předvečer celé akce a brzo ráno na
hlavním pódiu, kde jsme předváděli ukázky ze života svatého Václava.
Další obnova souboru přišla v roce 2011 s muzikálem Tarsan. Této
inscenaci se dostalo obrovského zájmu pořadatelů a hráli jsme ji ve 13
krajích České republiky, v přímém přenosu zazněla i na vlnách Radia
Proglas. V roce 2014 jsme uvedli hru se starozákonním tématem Gedeón,
který má za sebou necelou třicítku představení. Nejnovějším dílem je
muzikál Nestříhat! z roku 2017.

KONTAKT NA SOUBOR

DS Spojené farnosti
Luděk Strašák
ludek.strasak@gmail.com
www.spojene-farnosti.webnode.cz

5. 6. SOBOTA

20.00 hod.

Karel Poláček

Vše pro firmu aneb Otec svého syna
DS Vířina Vír

Režie: Radka Skoumalová

OSOBY A OBSAZENÍ
Ředitelka
Tatíček
Syn
Hustoles
Julínek
Jarmilka
Parýzková/ Dohazovačka
Ferry Strnadel/Laušman
Lichvář/Barman

Dagmar Ryšánková
Bohuslav Matuška
Roman Jelínek
Jiří Čermák
Ladislav Čermák
Marcela Vázlerová/Marie Vaverková
Marie Viktorinová
Petr Vinkler
Stanislav Čermák

Tetička
Kamilka/Slečinka 1
Prodavačka/Slečinka 2

Radka Skoumalová
Linda Ševčíková
Aneta Vázlerová/Vendula Vázlerová

SLOVO O SOUBORU A HŘE
Historie ochotnického divadla ve Víru se píše již od r. 1908. Současný
ansámbl s určitými personálními obměnami hraje pravidelně od r. 2001,
kdy byla nastudována komedie J. Štolby Na letním bytě. Soubor se
zaměřuje především na komedie, a to v širokém spektru. Herecky se
soubor opírá o zkušené matadory, kteří stojí na prknech již desítky let,
členové však mezi sebe rádi přijímají i mladou krev.
Mezi nejúspěšnější inscenace posledních dvaceti let tak patří klasika G.
Feydeaua Brouk v hlavě, Taková ženská na krku téhož autora či
Thomasova Charleyova teta. Občas se na repertoáru objevily i pohádky:
Dalskabáty, hříšná ves, Hrátky s čertem nebo přepis úspěšné filmové
pohádky S čerty nejsou žerty. Konec konců, nebyl to jediný známý filmový
příběh převedený z filmové do jevištní podoby, velmi úspěšní byli i Blažkovi
Světáci. Své místo si našli i zcela současní autoři – A. Procházka a jeho
Celebrity, s. r. o. či Kazimír Lupinec a zdařilé inscenace Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka a Upokojenkyně.
Zatím poslední hra Vše pro firmu aneb Otec svého syna je z pera českého
klasika Karla Poláčka. Budoucnost rodinné firmy Adolfa Štorkána je
ohrožena, neboť její bezstarostný a nezodpovědný majitel se místo řízení
podniku věnuje návštěvám nočních podniků. Na scéně se však objevuje
Adolfův syn Jiří – pedantický a spořivý asketa. Ač se Jiří ze všech sil snaží
tatíčka přivést na správnou cestu, a to i za pomoci ostatních zaměstnanců
firmy, není výsledek přesvědčivý. Zbývá tedy jediné řešení: pan Adolf se
musí oženit… Příběh o zhýralém tatíčkovi a jeho zodpovědném synovi je
rovněž známý z televizního zpracování.

KONTAKT NA SOUBOR

DS Vířina Vír
Radka Skoumalová
dews@centrum.cz
www.virina.cz

Představujeme
lektorský sbor
Představujeme lektory, kteří budou hodnotit jednotlivá představení,
diskutovat s účastníky, navrhovat ocenění nejlepších individuálních výkonů i
výkonů souborů, včetně postupujících na celostátní přehlídku.

Jaroslav Kodeš, rozhlasový a divadelní režisér
Působí od roku 1981 v Českém rozhlase na pozici
slovesného režiséra dokumentární i dramatické tvorby.
Zabývá se také pedagogickou činností, vyučuje hlasovou
výchovu a interpretaci. Působí jako dlouholetý člen odborné
rady pro amatérské divadlo a porotce.

Petra Richter Kohutová, dramaturgyně
Vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně,
obor dramaturgie. Působila jako dramaturg v Brně, Ostravě,
Opavě, K.Varech nebo v Olomouci. Od roku 2000 je členkou
Divadelního studia D 3, kde je dramaturgyní souboru. Učí na
režijní škole ADA.

Eva Kodešová, herečka a lektorka
Svoji divadelní kariéru zahájila v divadelním souboru Tyl
Rakovník, kde později vytvořila řadu skvělých rolí. Od roku
2004 spolupracuje především s Rádobydivadlem Klapý. Vedle
herectví se věnuje i lektorské činnosti, působí v řadě porot
amatérských přehlídek, především pro divadlo určené dětem,
či divadlo poezie nebo jako lektor dětských seminářů.
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Iva Kahounová

ředitelka přehlídky

akcedivadla@gmail.com

Jiří Janda

tajemník poroty

janda@boleradice.cz

Libuše Klímová

manažerka marketingu

libuse.klimova@centrum.cz
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