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Další podrobnosti o programu najdete na www.boleradice-divadlo.cz 
Předprodej vstupenek vždy ve středu a v pátek od 18 -19 hod.  
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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. 

9. dubna  sobota 19:30            DS bří Mrštíků 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. 

10. dubna  neděle 15:00            DS bří Mrštíků 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. 
15. dubna  pátek 19:30                      DS bří Mrštíků Boleradice 
 

J. G. Tajovský: Statky zmatky -  Hra nás zavádí do slovenské vesnice před první světovou válkou. Trpce směšný příběh o 
posedlosti neustále něco hromadit a přitom ničit to, co je lidsky hodnotné a pozitivní ve vzájemných mezilidských vztazích. 
Režie: Josef Panic 

16. dubna   sobota 19:30            DS Kadet Starovičky 
 

G. B. Shaw: My Fair Lady -  Henry Higgins, arogantní, nesnesitelný profesor fonetiky (vědy o lidské řeči), se vsadí s 
přítelem plukovníkem ve výslužbě Pickeringem, že naučí nuznou mladou květinářku Elizu Doolittlovou správně mluvit, takže ji ve 
společnosti bude moci představit jako urozenou aristokratku. 

17. dubna   neděle 15:00            Vlastenecká omladina Vídeň 
 

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“  
Režie Jiří Brabec 

17. dubna  neděle 19:30               DS bří Mrštíků 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. 

20. dubna  středa 19:30                      DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Božena Němcová: Babička  - sen o vlastním dětství, který si vysnila nejvýznamnější česká autorka všech dob, když prožívala 
jedny z nejhorších chvil svého života. Režie Alena Chalupová 
29. dubna  pátek 19:30  DS bří Mrštíků 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. 

30. dubna  sobota 19:30            DS bří Mrštíků 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. května  neděle 15:00            DS bří Mrštíků Boleradice 
 

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“  
Režie Jiří Brabec 

1. května  neděle 19:30               DS bří Mrštíků Boleradice  
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KRAJSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA - JARNÍ SEŠLOST Boleradice 2011 
 
 

Slavnostní zahájení přehlídky 
 

Robert Thomas: 8 žen - 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… režie Klára Havránková a Jan Gottwald 

2. května   pondělí 19:30  Divadlo Stodola Jiříkovice 
 

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“  
Režie Jiří Brabec 

3. května  úterý 19:30                              DS bří Mrštíků Boleradice  
 

Zdeněk Svěrák& Ladislav Smoljak: Akt - Vlastní divadelní hra pojednává o opětovném setkání malíře Žíly a jeho 
manželky se syny, kterých se v jejich dětském věku zbavili, aby měl Žíla klid na uměleckou práci. Děti byly rozeslány 
vlakem každé do jiného města a přijaty v náhradních rodinách. Režie Helena Zdráhalová 

4. května  středa 19:30             Cimrman Revival Sivice 
 

Marie Wetterová: Byl jednou jeden život - V človíčkovi Baculíkovi se dějí zajímavé věci. Řídí ho mozek s Pravou a 
Levou hemisférou, do děje vstupuje Mozeček, potkáváme Hypothalamus a Hypofýzu. Autorský muzikál doprovází divadelní kapela 
LMD Band. Režie Marie Wetterová 

5. května   čtvrtek 17:00  LMD - Lehká mozková dysfunkce Kunštát 
 

Božena Němcová: Babička  - sen o vlastním dětství, který si vysnila nejvýznamnější česká autorka všech dob, když prožívala 
jedny z nejhorších chvil svého života. Režie Alena Chalupová 
5. května  čtvrtek 20:00  DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Jiří Kozák: Orfeus nejen v podsvětí - 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. Režie Jiří Jandoušek 

6. května  pátek 19:30                      DS Jiřího Voskovce Sázava 
 

Marie Janíčková : Zvláštní vydání – Skutečnost, že v naší detektivce spravedlnost, pravda a láska nejenom že nezvítězí, 
ale téměř se nedostanou ke slovu, nechť vás vážení diváci nepoleká. To není doopravdy to je jen divadlo!. Režie Marie Janíčková 

7. května   sobota 14:00  DS Vlastimil Jedovnice 
 

Slavnostní ukončení přehlídky a vyhlášení výsledků 
 

Vlastimil Peška: Rychlé šípy aneb opereta třetího věku - „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.. Režie Vlastimil Peška 

7. května  sobota 19:30  Ořechovské divadlo 
 
 
 

 

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. 

13. května  pátek 19:30                      DS bří Mrštíků 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. 
14. května  sobota 19:30            DS bří Mrštíků Boleradice 
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J. Glozarová, J. Vondrák: Zlatovláska - Byl jednou jeden lakomý a pyšný král, který se dozvěděl, že může být ještě mocnější, 
když sní kouzelnou rybu. Porozuměl tak řeči zvířat . A jak to bude dál, asi tušíte ... 
22. května   neděle 15:00  Divadelní studio „V“ Brno 
 

Voskovec+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“   Režie Jiří Brabec 

27. května  pátek 19:30                              DS bří Mrštíků 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. 

28. května  sobota 19:30             DS bří Mrštíků 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. 
29. května  neděle 15:00             DS bří Mrštíků Boleradice 
 

 

 

 

 Navštivte výstavu  


