
                                       VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V KAROLINCE 

ÚNOR 
 
Sobota  9.2.2008  -  A. Procházka  - S TVOJÍ  DCEROU NE   

A. Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry     mluví divákům 
z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů / bankovní úředník s učitelkou 
a majitel neprosperující umělecké agentury s knIhovnicí/, snažící se předejít možné 
manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír 
krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, 
jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů 
a jen zírá, do  jakých situací se zapletl. 

                                 Hrají:        K. Kaiserová, P. Nárožný, N. Konvalinková, L. Juříčková/ 
                                                     M. Procházková, P. Kikinčuk/M. Zahálka, A. Procházka, 
                                                           J. Hanuš/ V. Dubnička. 
                                Režie:        A. Procházka 
                               Začátek:    v 16.00 hodin           / pro nové  předplat. a volný prodej/     
                                                            v 19.30 hodin           / pro stávající předplatné/ 
                                         www.harlekyn.cz 
 

Úterý  19.2.2008 - V. Blažek, Z. Podskalský -  SVĚTÁCI   
Stejnojmenný film známých tvůrců patří k těm nejznámějším komediím naší 
kinematografie. Jeho humor je neotřelý,    nevykonstruovaný, odkoukaný přímo ze 
života. Což bylo zřejmě impulzem k tomu převést tento příběh do divadelní podoby. 
Úprava zachovává všechny přednosti filmové předlohy a navíc nabízí divákům 
bezprostřední kontakt s „živými“ herci. Pro herce je to pak příležitost rozehrát všechny 
polohy jejich komediálních dispozic. I když hra v podstatě kopíruje děj filmu, situace 
nejsou vždy totožné a pohled na některé situace je z jiného zorného úhlu. Touha tří 
venkovských řemeslníků po zdokonalení svých osobností, které se utvářely mezi 
cihlami, maltou a lešením, je tak naléhavá, že vede až k „odosobnění“ a přesahuje jejich 
psychické, ale i ekonomické možnosti. A tak se nabízí otázka, jestli není přece jenom 
lepší zůstat sám sebou. 

Hrají:         Divadlo Český Těšín 
                                Režie:        Karol Suszka  
                               Začátek:     v 19.30 hodin    / pro nové předpl. a volný prodej/            
                                     www.tdivalo.cz 
  

Úterý 26.2.2008         autorská veselohra – PUDL A MAGNÓLIE    
Filmové studio hledá příhodné lidské typy pro role do chystaného filmu. Při konkurzu 
na filmové role se po letech setkává dvojice herců – Karel a Magnólie. V laskavé 
satiře se před námi odhaluji některé tajemství herecké profese i dvě historie citových 
vztahů. Mladá režisérka se svými extravagantními požadavky i usilovná snaha umělců 
získat role navzdory vzájemné nesmiřitelnosti, vytváří komediální situace na ploše 
celé hry. Během večera jsou veseloherně odhalovány zákulisní praktiky herecké 
profese i zákulisní milostné vztahy, zrady a pomsty, které jsou zdrojem rozbrojů. Jistě 
Vás pobaví svérázný náhled do herecké kuchyně hlavních protagonistů. Zdrojem 
komediálních situací je rozhodně i reakce účinkujících postav na průběžné výsledky 
konkurzu. 

  
                                        Hrají: I. Janžurová, S. Remunda, Theodora nebo Sabina Remundová 
                                        Začátek:   v 19.30 hodin        / pro  stávající předplatné / 

          Uvádí agentura Stanislava Remundy. 

BŘEZEN 
 
Pátek    7.3.2008 
Sobota  8.3.2008 – Charles Ludlam  -ZÁHADNÁ IRMA   

Jde o vydařenou parodii na hororové příběhy se vším, co k tomu žánru patří. Jana 
Paulová a Pavel Zedníček  se představí v 6 rolích najednou. 

          Hrají:       Jana Paulová, Pavel Zedníček 
                                  Režie:      Petr Novotný 
                               Začátek:  pátek    19.30 hodin      /pro stávající předplatitele/ 
                                                 sobota   19.30 hodin       /pro nové předplatit. a volný prodej/ 

www.kalich.cz 
 

 

                                                                         PROGRAM   2 – 5 / 2008 



Středa  19.3.2008  - PRO MŠ A ZŠ   POHÁDKA -  HRÁTKY S ČERTEM 
Hraje divadlo Český Těšín 
Začátek:      8.30 hodin 
     10.45 hodin 
 www.tdivadlo.cz 

Pátek, Sobota, Neděle  
28.3. – 30.3.2008           4. ročník Krajské postupové  přehlídky amatérského 
                                  divadla 

www.vanadi. net 
 
DUBEN 
Úterý 15.4.2008  - Ákos Kertész – KORNELOVY VDOVY   

Čtyři ženy, čtyři vdovy  po zemřelém Kornelovi, slavném herci. Mamička věčně adorující  
svého synáčka, manželka -  herečka – rozvedená se slavným manželem, milenka-              
jediná „ skutečně truchlící „ a služka Róza. Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, 
které postupné odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve 
svém zemřelém, kterého tak důvěrně znaly a milovaly zcela jiného, neznámého, 
překvapivě cizího člověka. 
Hrají:       M. Kantorková, M. Dolinová, R. Stupková, M. Steinmasslová/ J. Šulcová 
Režie:       Hana Ižófová 

                                     Začátek:   v 19.30 hodin                / pro stávající předplatné / 
 Uvádí  PKS Praha. 

 
Pondělí  28.4.2008 
Úterý     29.4.2008- Wiliam Souhlas Home -  LEDŇÁČEK   

duchaplná anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi, kteří se dokáží i ve 
starším věku těšit ze života. 

    Hrají:      A. Vránová, F. Němec, P. Kostka 
Režie:      Ladislav Smoček 

                                           Začátek:   v 19.30 hodin   / v pondělí pro stávající předplatitele / 
                                                  v 19.30 hodin  / v úterý pro nové předpl. a volný prodej/ 
     www.divadloungelt.cz 
 

KVĚTEN 
Středa 4.6.2008 
Čtvrtek 5.6.2008  - Miguel de Cervantes – M. Lasica, J. Satinský, V. Strnisko –DON QUIJOTE  

Klasika, jak ji neznáte. Česká premiéra se uskutečnila 1.11.2006 v Divadle Kalich. 
Slovenská  premiéra 10.11.2006 ve Štúdiu u L+S. Osobitá úprava klasického příběhu 
z dílny legendární dvojice Lasica+Satinský v podání českých hereckých hvězd, 
doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty Milana Lasici a 
Tomáše Janovice. 

Hrají:       Jiří Lábus, Oldřich Kaiser 
                                 Režie:      Vladimír Strnisko 

Začátek:   úterý   v 19.30 hodin    / pro stávající předplatitele/    
                                                    středa  v 19.30 hodin   / pro nové předpl. a volný prodej/ 

www.kalich.cz 
 
Vážení diváci, 
    dále si Vás dovolujeme pozvat na  2. PLES VALAŠSKÉHO NÁRODNÍHO 
DIVADLA,  který se uskuteční  v sobotu 2.2.2008 v 19.00 hodin.  K poslechu a tanci 
hraje cimbálová muzika Jasénka, Cadillac – I. Klíma, vystoupí taneční složka Jasénky, Martina 
Horutová a Tomáš Ožana, TK Trend Ostrava – Latina – třída A, a uslyšíme QVOX – České 
mužské vokální kvarteto z Brna. Plesem Vás provede laskavým  slovem i svým humorem 
Zdenek Chrástecký. Tradi čně jede divadelní autobus v 18.00 hodin ze Vsetína a ve 3.00 
následujícího dne se navrací. 
      Srdečně Vás zve 
                                                                                            Marie Chovanečková 
e-mail:          divadlo.karolinka@centrum.cz 
tel.:                +420 604 729 914 
www:             vanadi.net 
ICQ:              243-218-039 
SKYPE:        marie.chovaneckova 


