
6. – 7. června
Divadlo Drak, 
Hradec Králové2020

19. Miletínské divadelní jaro
12. – 13. června 2021
Miletín, Sousedský dům

Program

Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů 
s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou



19. MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO
Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů

Miletín, Sousedský dům, 12. – 13. června 2021

Přehlídku pořádá Centrum uměleckých aktivit Impuls  Hradec Krá-
lové, Volné sdružení východočeských divadelníků, Divadelní soubor 
Erben a město Miletín za finančního přispění Královéhradeckého 
kraje a Ministerstva kultury ČR.

Lektorský sbor
Alexandr Gregar: režisér, herec a pedagog
Jaromír Vosecký: scénograf a pedagog
Jan Sklenář: herec, režisér a zpěvák
Josef Jan Kopecký: režisér, herec a pedagog

tajemnice poroty: Kateřina Fikejzová Prouzová

Lektorský sbor postupové přehlídky má právo doporučit 
dvě inscenace s uvedením pořadí pro program národní   
přehlídky Krakonošův divadelní podzim.

Odborná porota má rovněž možnost udělit další kolektivní  
i individuální ocenění. Ta budou předána
na slavnostním setkání v závěru divadelní sezóny.

KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM
51. ročník celostátní přehlídky venkovských divadelních   
souborů 25. září–2. října 2021, Vysoké nad Jizerou

2



12. - 13. června 2021
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Program

10:00-10:50 
Divadelní spolek Vojan, Libice nad Cidlinou
Jiří Hlávka: Jenom herec aneb Střípky ze života Eduarda Vojana

11:35-12:20
rozborový seminář (zelený domek)

13:00-14:45
Divadlo Šňůra, Konice
Roman Krejčíř: Páni vesmíru, aneb koupím duši

15:30-16:15
rozborový seminář (zelený domek)

17:00-18:30
stream Antré 
S divadelníky o divadle. Živé vysílání     z 
Miletínského divadelního jara 2021.

19:30-21:15
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne

22:00-22:45
rozborový seminář (zelený domek)

10:00-11:20
HRRR divadelní spolek, Nemošice
Roman Vencl, Michaela Doleželová: Ani za milion!

12:00-12:45
rozborový seminář (zelený domek)

13:30
vyhlášení výsledků přehlídky (divadelní sál)

SOBOTA

NEDĚLE



DS Vojan: Jenom herec aneb Střípky ze života Eduarda Vojana
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10:00-10:50
Divadelní spolek Vojan, Libice nad Cidlinou
Jiří Hlávka: Jenom herec aneb Střípky ze života Eduarda Vojana

„Jsem jenom herec,“ skromně o sobě prohlásil Eduard Vojan. 
Pocta významné osobnosti českého divadla.

režie: Jiří Hlávka
scénografie: František Svoboda
světla: František Svoboda
zvuk: Jaromír Rezek

hrají: 
Eduard Vojan: Jiří Hlávka
Nejvyšší soudce: Jiří Hlávka
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sobota 12. června

Eduard Vojan (1853-1920), český herec, zakladatel moderního 
českého herectví, založeného na hlubokém psychologickém 
prožití ztvárňované postavy, o sobě skromně prohlásil: „Jsem 
jenom herec“. Jeho ostrý, trochu zastřený hlas ho vedl k dů-
razu na mimiku a hru celého těla. Sám také přiznal, že divadlo 
a být na jevišti, je pro něj přímo posedlost. Text inscenace je 
sestaven z dostupných písemných podkladů o jeho životě  
a vzpomínek jeho hereckých kolegů.

Od r. 1883 patřilo do společenského života Libice n. C. i ochot-
nické divadlo. Koncem padesátých let 20. století se z obce 
zcela vytratilo. K obnovení došlo na podzim r. 1968, kdy vznikl 
současný DS VOJAN. Hranice svého působení brzy rozšířil na 
celou ČR, a dokonce i za její hranice. K úspěchům Vojanu patří 
opakovaná účast na významných divadelních přehlídkách  
a festivalech, jako jsou Vysoké n. J., Hronov, Třebíč, Rakovník, 
Znojmo, Volyně. Nelze zapomenout na zájezdy ke krajanům  
v Chorvatsku, ve Vídni a na účast na mezinárodním festivalu v 
belgickém Marche en Famenne. V současné době má na reper-
toáru pět inscenací. Jednu pohádku pro děti a čtyři inscenace 
pro dospělé.

premiéra: 15. 11. 2019
délka představení: 50 minut, bez přestávky 
kontakt: Jaroslav Vondruška, dsvojan@gmail.com, 
tel. 603 548 358
http://www.vojanlibice.cz

11:35-12:20 
rozborový seminář (zelený domek)
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SOBOTA
13:00-14:45
Divadlo Šnůra, Konice
Roman Krejčíř: Páni vesmíru, aneb koupím duši

Černá sci-fi komedie ze sanatoria, kde se ladí duše.

režie: Roman Krejčíř
scénografie a kostýmy: soubor
grafické návrhy: Viktor Krejčíř
světla a zvuk: Arnold Rozehnal
hudba: Viktor Krejčíř
nápověda: Eva Anna Procházková, Bára Hrbková

hrají: 
Uklízečka Žofie: Alena Kojdlová
Asistentka doktora Julie: Lucie Krejčí
Mechanický nosič Sofbot: Zuzana Motlová
Klientka Lenka: Anežka Rouš Dvořáková
Klientka Klára: Dagmar Rozsívalová
Doktor Martanovič: Jan Palcr
Asistent doktora Igor: Viktor Krejčíř
Detektiv Jan: Roman Krejčíř
Manžel Lenky Mirek: Bronislav Fojt
Přítel Kláry Jaroslav: František Fánoš Tyl

Prodali byste svoji duši? Možná vám napoví černá sci-fi  
komedie ze sanatoria Rozbřesk, ve kterém se zkoumají duše. 
Ty se tady i vylaďují. Na to existují různé metody, ale která je 
ta správná? Jedna z nich je absolvovat v Rozbřesku program 
Hrdinou vlastního života snadno a rychle. Vedení sanatoria 
se chová podivně a vůbec se v něm dějí zvláštní věci, když 
se začnou ztrácet klienti, nejistá asistentka pozve známého 
detektiva a rébus se může začít rozplétat.

Roman Krejčíř je už zavedeným dramatikem. Jeho hry byly 
poprvé představeny pod DS Teatrum a Divadlem NaŽivo ve 
Velkých Opatovicích. Divadlo Šnůra je nově vzniklý divadelní 
spolek založený v Konici v roce 2021.
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Divadlo Šnůra: Páni vesmíru, aneb koupím duši

premiéra: 5. 6. 2021
délka představení: 90 minut, s přestávkou
kontakt: Roman Krejčíř, susenavoda@seznam.cz, 
tel. 724 53 6753

15:30-16:15 
rozborový seminář (zelený domek)

17:00-18:30
stream Antré
Vysíláme živě z přehlídky rozhovory s účastníky, porotou   
a organizátory. Nalaďte si nás na kanálu YouTube Volného 
sdružení východočeských divadelníků. Dále nás pravidelně na-
ladíte každý čtvrtek od 18:00, kdy si v královéhradecké Galerii 
Václava Havla povídáme s divadelníky o amatérském divadle. 
www.vsvd.cz, https://www.facebook.com/sdruzenivsvd/
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19:30-21:15
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne

Kombinace krize středního věku, manželského stereotypu, zlo-
děje a netradičních sexuálních praktik může leckterého starší-
ho pána nahnat do náruče mladé slečny.

režie: Irena Kozáková
scénografie: soubor
kostýmy: Alena Foglová a kolektiv
světla: Martin Gottwald, Jiří Žemlička
zvuk: Jan Kašpar
nápověda: Antonín Zelený a kdo má volno

hrají: 
Luboš: Aleš Kučera
Libuše: Dana Viková, alt. Irena Kozáková
Rudla: Zdeněk Mach
Alice: Veronika Nekvindová
Sandra: Anežka Harušťáková
Češťa: Zdeněk Šimek
Robin: Josef Dittrich, alt. Jiří Žemlička

Antonín Procházka patří mezi naše nejznámější autory blázni-
vých komedií a „Dcera“ je jednou z nich. I když patří mezi jeho 
starší díla, na aktuálnosti to vůbec nic neubírá. Láska totiž 
kvete v každém věku a v každé době úplně stejně. Pokud je 
váš život trochu stereotypní, šedý a nudný, pozor na druhou 
mízu. Z kamarádovy dcery totiž jednou může uzrát krásná 
mladá žena, která dokáže probudit spící hormony. A pokud se 
do toho zaplete zloděj, který jde zcela poctivě krást, může být 
na pořádný průšvih zaděláno...

„Anotaci souboru na 800 znaků? Co napsat, aby se to stále 
neopakovalo? Musím se podívat, co na přehlídky vždy píšu. 
Že jsme z Meziměstí. To jo, to tam napíšu. Že jsme praštění 
divadelníci, to asi místní vědí. To psát nebudu. Že existujeme 

SOBOTA
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od roku 1931, to nikoho nezajímá. Možná, že hrajeme převáž-
ně komedie a že hrajeme v divadle na nádraží. To ne. To je už 
trapná věta, která se opakuje všude. (Už jsem na 410 znacích). 
Jak nás zastavila karanténa psát nemůžu, protože předpoklá-
dám, že corona a rouška budou v době konání Miletína patřit 
mezi sprostá a zakázaná slova, a tak bych si nerad vykoledoval 
pokutu. Jo už vím! Do Miletína jezdíme od prvního ročníku. Hra-
jeme téměř každý druhý rok. A pokud jsem to dobře spočítal, 
tak letos podesáté. Možná dostaneme dort s deseti svíčkami. 
800 znaků-přesně,“ Jan Kašpar, principál.

premiéra: 30. 11. 2019
délka představení: 90 minut, s přestávkou
kontakt: Jan Kašpar, kasparjan@seznam.cz, 
tel. 777 667 042
https://www.divadlo-mezimesti.cz, 
https://www.facebook.com/divadlomezimesti/

22:00-22:45 
rozborový seminář (zelený domek)

DS J. K. Tyl, Meziměstí: S tvojí dcerou ne
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NEDĚLE

10:00-11:20
HRRR divadelní spolek, Nemošice
Roman Vencl, Michaela Doleželová: Ani za milion!

Komedie o tom, že dokonalá vražda neexistuje.

režie: Renáta Šťastná
dramaturgie: Renáta Šťastná
režijní dohled: Marie Kučerová
scénografie: Milan Zlesák
kostýmy: Renáta Šťastná
choreografie: Renáta Šťastná
světla a zvuk: Josef Sedlák

hrají: 
Jacqueline: Renáta Šťastná
Lambert: Milan Zlesák

Komedie o tom, že dokonalá vražda neexistuje a co se stane, 
když si bohatá panička najme na svého manžela nájemného 
vraha.

Divadelní spolek sdružuje skupinu nadšenců, kteří tvoří texty, 
skládají hudbu, hrají, režírují. Zkrátka HRají pRo Radost.

premiéra: 9. 9. 2019
délka představení: 80 minut, bez přestávky
kontakt: Renáta Šťastná, ren.vet@seznam.cz. 
tel. 722 230 511
https://www.hrrrdivadelnispolek.cz

12:00-12:45 
rozborový seminář (zelený domek)

13:00 
vyhlášení výsledků přehlídky

13. června
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