
seVALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V KAROLINCE 

 
ŘÍJEN 
 
 
 1 So   9.10. v 19:30 hod     ORIGAMI  -  Carlos Be – španělská hra s tajemnou kriminální zápletkou. 
 2 Ne 10.10. v 17:00 hod    Strhující příběh o lásce, vášni, zlu i naději. 
                                                                                        
                                             Hrají:  V. Cibulková, H. Dvořáková, P. Batěk, V. Kotek 
                                             Režie: Carlos Be                         
 
                                                                                                           www.divadloungelt.cz            2 hod. 45 min. 
 
 
              PŘEDSTAVENÍ PODPOŘILO: ASPRO družstvo služeb a prací, Smetanova 893, 755 01 Vsetín       
 
                                                                                               
 
1 So 23.10. v 19:30 hod      HAMLET – W. Shakespeare – mnoho se v Hamletově sráží: stará doba, její  
2 Ne 24.10  v 17:00 hod     myšlení i její divadlo, s novou dobou, jejím myšlením i divadlem. Ostatně i stará 
                                            předloha s novým pojetím.  Ze staré tragédie pomsty je rázem drama o její ne- 
                                            možnosti, vlastně nesmyslnosti: závěr, to královské /vy/vraždění, je vskutku kata- 
                                            strofa, lidská, i politická. 
 
                                            Hrají:   P. Lněnička, J. Potměšil, E.M.Boušková/M.Coufalová, M.Steinmasslová, 
                                                        P. Zatloukal/M.Kopečný, M. Hofmann, L. Jůza/M. Němec,   
                                                        F.Kreuzmann, A. Minajev, M. Kern/M. Ruml 
           
                                     Režie: Jakub Špalek        
 
                                                                                                            www.divadlovceletne.cz     2 hod.  35 min. 
 
 
 
LISTOPAD   
    
1 So 13.11. v 19:30 hod     LÁSKA NARUBY – J. Nvota -  oficiální premiéra opět divadla Kalich u nás!!!!!! 
2 Ne 14.11. v 17:00 hod    Příběh neúspěšné herečky Vicky, které nezbude,  než přijmout místo  „ zpěvačky“ 
                                            v travesty show. Má to jednu podmínku, naše hlavní hrdinka musí předstírat, 
                                            že je muž  ! Gejzír komických scén, který z této situace vyvěrá, doplňuje motiv dvou 
                                            vzplanutí –  Vicky má dva nápadníky -jeden ji nemůže milovat, protože si o ni myslí,  
                                            že je muž, druhý ji něžně miluje právě proto, že si myslí, že muž je …  
 
                                             Hrají:   J. Paulová, P.Zedníček, B. Klepl, D.Gondík aj.  
                                             Režie:  Jakub Nvota 
 
                                                                                                            www.divadlokalich.cz 
                                                            
                       
                                                                                                     
 1 So 20.11. v 19:30 hod     ŘÍMSKÉ NOCI  - F.D.Alessandro - hra začíná koncem 40. let min. století, kdy se 
 2 Ne 21.11. v 17:00 hod.   Williams během svého pobytu v Římě konečně setká s herečkou, pro níž touží 
                                            psát. Prakticky ihned najdou porozumění jeden pro druhého a tak v období, které 
                                            následuje, předkládá autor divákům životní peripetie obou umělců: jejich úspěchy 
                                            i pády, jejich vztahy k přátelům i milenců, a to vše zarámováno do padesátých 
                                            a šedesátých let 20. století. 
  
 
                                            Hrají:    Simona Stašová, Oldřich Vízner 
                                            Režie:  Gregory Abels                                                      
 
                                                                                                             www.reznicka.cz                 2 hod. 35 min. 
 

 
 

                                                                      PROGRAM   10 – 12/2010 
 
 



 
 
 
 
PROSINEC 
 
 
 
1 a 2 termín bude upřesněn na www.vanadi.net 
 
                                            DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA –  M. Kopecký – když Vás opustí 
                                            manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní dcera 
                                            začne mít touhy odpoutat  se od „ rodinného krbu „ a zkusit si svou vlastní cestu, 
                                            když se Vám práce stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, když  
                                            máte pocit, že všechny sousedky vás tupě sledují, když už jen pouhý pohled na  
                                            chlapa ve vás vyvolává potřebu něčeho zbytečného – pak se může zdát, že Váš ži- 
                                            vot nestojí za moc. Zbývá vám ještě mnoho: například naděje, protože ta nikdy 
                                            neumře dřív než my. 
 
                                            Hrají:   J. Smutná, J. Hartl, J. Stryková/T.Nekudová  
                                            Režie:  Helena Glancová    
 
 
 
                                                                                                               www.ap-prosper.cz bez př. 1 hod 30 min.      
 
 
 
 
 
1 Po 27.12 ve 20:00 hod.     Koncert VOJENSKÉHO UMĚLECKÉHO SOUBORU ONDRÁŠ 
2 Po 27.12 v 17:30 hod       z Brna  v pořadu   VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ S ONDRÁŠEM 
 
                                                               
                                                                                                                   www.vusondras.cz                
 
 
 
 
Vážení a milí diváci, 
 
     přejeme Vám krásné prožití léta, v pohodě a klidu a budu se těšit s Vámi na viděnou u nás  v divadle. 
Novinkou pro podzimní sezonu je doprava diváků v ceně vstupenky z Rožnovska. Bližší informace ne níže 
uvedeném telefoně a taktéž budou na webu.   
    
     Zdraví  za celé divadlo    
 
 
                                                                                                              Marie Chovanečková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail:          divadlo.karolinka@centrum.cz 
tel.:                +420 604  729 914 
www.vanadi.net                                                       ICQ:   243-218-039                                      SKYPE:   marie.chovaneckova 


