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léto   na    dlani

ČTVRTEK   7.  7. 

pátek   8.  7. 

červenec
7. -  9. 7. 

aneb Možná příjde i Ďulík  
a Kokoláč

1700 STRACHY ZA VŠECHNY 
PRACHY

aneb Perníková chaloupka 
a Karkulka

1700 HRAJEME PRO DĚTI

aneb Rodina je základ státu2100 KDO TO ASI PŘIŠEL

2000

aneb 2. premiéra2100 8 ŽEN

aneb Děti nám už vyrostli1900 JAK SE DĚLÁ DIVADLO

aneb Tradiční host festivalu1800 MACKIE MESSER BAND

aneb Co dům dal1900 RECITUJEME

aneb Jazz není nikdy starý1800 OLD STARS

aneb Jazz není nikdy starý2000 OLD STARS

MACKIE MESSER BAND
aneb Tradiční host festivalu

(ne) TUCTOVÉ LÉTO 2012

Petr Matoušek, 
principál Divadýlka na dlani

Z hlediska dramaturgického vý-
běru představení vás jistě na-
padne, že je letos poněkud pře-
divadýlkováno. Důvod je prostý, 
opět se vše točí okolo peněz a 
Středočeského kraje. Proto, aby-
chom Léto naplnili až po okraj, 
tak jak jste zvyklí z předchozích 
ročníků, nezbývalo, než sahnout 
do vlastní mošny. A tak si může-
te znovu osvěžit představení, 
která jste možná už kdysi viděli  
v klasickém divadelním pro-
storu, nebo už před tak dlou-
hou dobou, že si je vlastně ani 
nepamatujete. Letošní léto 
je jedinečnou možností si je 
zopakovat, oživit i s trochou 
dobrodružství, které k letní 
plenérové scéně patří. Pokud 

by se stalo, to co nikdo z nás 
nechce ani nečeká, tedy kdyby 
začalo pršet, krápat, poprchá-
vat nebo jinak sychrat, deštivět, 
vězte, že 16. hodina rozhodne.  
O variantě v suchu, v divadel-
ním sále Domu kultury, vás 
bude informovat rádio Jizera. 
Bohužel se letos musíme 
obejít bez naší nové pre-
miéry (vloni byly dokonce 
dvě), která se díky probíha-
jícím kosmetickým úpravám  
na Mužích ve zbrani přesunula 
až na měsíc říjen. Ale už dnes 
si můžeme slíbit, že příští 15. 
sezóna tak bude ozdobena více 
premiérami, než je obvykle zvy-
kem. 

Letos se potkáme na letní divadelní scéně již po dvanácté.  
Doufám, že tucet a tuctovost zůstanene jen záhlaví letošního 
ročníku a nijak neovlivní celkovou atmosféru letního hraní.

PROGRAM
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3/2012

léto   na    dlani
červenec

12. -  14. 7. 

P Á T E K  1 3 . 7 . 

S O B O T A  1 4 . 7 . 

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

PRANICE S ĎULÍKEM A KOKOLÁČEM 

A TAK TĚ PROSÍM, KNÍŽE

RYBA VE ČTYŘECH 

SNÍDANĚ

8 ŽEN

RUE BONAPARTE 17

FLASTR 

FLASTR 

DURMANČNINY BYLINKY 

DURMANČNINY BYLINKY 

ANEB legrace pro děti i dospělé

ANEB náplast na bolavé duše

ANEB náplast na bolavé duše

ANEB klauniáda pro dva pány, cibuli a fantazii

ANEB sobotní pohoda

ANEB sobotní pohoda

ANEB rozverný morytát

ANEB tak už máme, co jsme chtěli

ANEB 8 + 1 = smrt

ANEB pařížský pitaval

Č T V R T E K  1 2 . 7 . 

17

18

19

20

21

HRÁTKY S ČERTEM 

TRUMF 

MUŽI VE ZBRANI

ISARA

ISARA 

DS JIŘÍ PODĚBRADY

DS KAREL ČAPEK, DĚČÍN

DIVADÝLKO NA DLANI

DIVADÝLKO NA DLANI

DIVADÝLKO NA DLANI

DIVADÝLKO NA DLANI

DIVADÝLKO NA DLANI

DIVADÝLKO NA DLANI

KOCÁBKA CHOCERADY

ANEB pohádka od Jana Drdy

ANEB čtvrteční pohoda

ANEB veršovaná fraška z carského Ruska.

ANEB Zeměplocha na dlani

ANEB čtvrteční pohoda

Záštitu nad festivalem převzal 
náměstek primátora  
Statutárního města  

Mladá Boleslav  
Adolf Beznoska

Letos tak trochu KRIMI



 

Skupina ISA-
RA je vlastně 

sesterským uskupením, které 
je úzce spjato s Divadýlkem 
na dlani (stejně jako modré Sa-
loony autorské dvojice Raclav-
ský - Handlík). Navíc část sku-
piny Isara pravidelně, pokud to 
jejich plné diáře dovolí, vystu-
puje coby živý hudební prvek 
v představení MUŽI VE ZBRA-
NI. Kapela se žánrově orinetu-
je na irské a skotské balady, ale i české slovenské a jiné slovanské lidovky. Nevyhýbají 
se ani vlastní autorské tvorbě. Mezi poslední velké úspěchy kapely patří vítězství v di-
váckém hlasování na Keltování 2012. Takže je můžete slyšet i na letošních Skotských 
hrách na Sychrově. 

 aneb ČTVRTEČNÍ POHODA

ISARA18:00

20:00

DS JIŘÍ PODĚBRADY

www.isara.cz

aneb POHÁDKA OD JANA DRDY

HRÁTKY S ČERTEM

Půvabnou klasickou po-
hádku pro děti i dospělé 

autora Jana Drdy není třeba příliš předsta-
vovat. Kdo by neznal příběh vysloužilého 
vojáka, nebojácného a dobrosrdečného 
Martina Kabáta doplněný dalšími posta-
vami mazaných i hloupých čertů a stra-
šidel, vdavekchtivých dívek – princezny 
Dišperandy a její energické služebné Káči, 
loupežníka Sarka-Farky, poustevníka Ško-
lastyka či dobráckého anděla Teofila.
Hezké písničky s textem a hudbou Jiřího 
Beneše jistě podpoří  zážitek z tohoto po-
hádkového příběhu pro celou rodinu.

Divadelní spolek Jiří Poděbrady je ochot-
nickým souborem, byl založen v roce 1861 
a minulý rok oslavil 150 let činnosti. DS Jiří 
spolupořádá celostátní divadelní přehlíd-
ku FEMAD. 

Na  sNímku  strašNý  loupežNík  sarka-Farka 
a martiN  kabát.  teN  ovšem  trochu  připomíNá 
trpaslíka zNovuzroda kladivbuše, že jo? 

17:00

12. 7. 



 

VÝBĚR Z AUTORŮ

Komedie Trumf byla prv-
ně uvedena na scénu 

ochotníky v roce 1801 v Kazackém pan-
ství knížete Golicyna, kde Ivan A. Krylov 
pracoval jako sekretář a domácí učitel. Ti-
tulní roli německého prince vytvořil teh-
dy autor sám. Trumf je nejen ostrou sa-
tirou na ruské samoděržaví vůbec, ale je 
především útočným pamfletem na režim 
Pavla I. Krylov mistrně pracuje s jazykem, 
jeho satira je hluboce vlastenecká a kro-
mě kritiky monarchů je zároveň parodií 
na sentimentální „dvorskou“ tragedii. V 
tomto smyslu nenajdeme v ruské litera-
tuře nic podobného.  V charakterech Va-
kuly, Sentimenty a Šantyly vytvořil autor 
geniální karikatury. 

DS KAREL ČAPEK, DĚČÍN

aneb VERšOVANÁ fRAšKA z CARSKéHO RuSKA

TRUMF19:00

mÚza eratÓ se staNe vaší prŮvodkYNí

 aneb zASE PO ROCE

21:00 MUŽI VE ZBRANI

Na hřbetě veliké A‘Tu-
in stojí čtyři sloni, kteří 

na svých zádech nesou Zeměplochu.  Po-
znáváte? Volný cyklus cca 50 knih brit-
ského autora Terryho Pratchetta pro di-
vadlo upravil jeho rodák Stephen Brigss 
a do češtiny fenomenálně přeložil Jan 
Kantůrek. Divadýlko se pokusilo uchopit 
titul Muži ve zbrani již vloni. První fantasy 
počin Divadýlka na dlani postoupil na ce-
lostátní přehlídku, kde získal dvě ocenění. 
Tak se usaďte na svá sedadla v Zeměplo-
še, objednejte si něco u Kolíka Aťsepicnu, 
ale opatrně, abyste to přežili. 

DIVADÝLKO NA DLANI

VYšETŘOVÁNÍ V CECHu šAšKů A KLAuNů NENÍ LEgRACE



 

 

aneb NÁPLAST NA BOLAVOu DušI

Mladoboleslavská kapela FLASTR vznikla na jaře 2004. Hlásí se k hudebnímu směru 
acoustic & bluegrass music. Prezentuje především převzatou tvorbu nejlepších ame-
rických bluegrassových skupin s převážně českými texty Honzy Raclavského, které mají 
velmi dobrou úroveň, což oceňují i mnozí fanoušci této kapely přesycení angličtinou 
českých bluegrassmenů. Osobitý projev zpěvačky navíc dává muzice i folkovou náladu, 
čímž si vysloužilo pojetí této muziky označení poetický bluegrass.

FLASTR

DIVADLO KOCÁBKA, CHODERADY

aneb LEgRACE PRO DĚTI I DOSPĚLé

PRANICE S ĎULÍKEM A KOKOLÁČEM 

http://www.flastr.com

17:00
13. 7. 

18:00

20:00

BLuEgRASSOVÁ SKuPINA fLASTR MÁ NEJEN šIROKÝ HuDEBNÍ zÁBĚR , ALE I SNÍMKY

Autorské divadlo Kocábka 
z Chocerad pluje vodami 

od počátku 2. tisíciletí. Nehrají dramata, 
nýbrž naopak. Sami o sobě říkají: „Naše 
směřování výstižně navozuje text písničky 
z jedné naší hry: 

Humpa pumpa jupici
a jupici a pipici brunk

Pipici a haleluja
haleluja a pimprcunk

Pimprcunk a halali
a halali a frchůně - žbluňk

Představení o Ďulíkovi a Kokoláčovi ne-
jsou určeno pouze dětem, ale jistě se 
budete bavit i vy dospělí. Všichni herci 
především vládnou hravostí a klaunskou 
bezprostředností.

autor  kocábkovské  hudbY  a  protagoNista 
představeNí m. šíma tvoří Na jevišti Nerozluč-
Nou dvojici spolu s autorem teXtu j. ciNkejsem



 aneb ROzVERNÝ MORYTÁT

19:00 RYBA VE ČTYŘECH

Zápletka hry je varia-
cí na tisíckrát ohrané 

téma – slíbené peníze za „nadstandard-
ní“ služby komorníka Rudolfa stále ne-
přicházejí a tomu pomalu dochází trpě-
livost. Rudolf tak jednoho dne usoudí, 
že nastal čas k výplatě a důrazně se do-
žaduje svých práv. A vida – zprvu vlídné 
a štědré sestry se při konfrontaci s ná-
sledky svých někdejších nerozvážností 
k placení nemají, ba naopak, hrozba 
zveřejnění jejich „společensky neúnos-
ného“ vztahu je přinutí ke kroku, jehož 
obhajoba neexistuje v žádné civilizova-
né společnosti. Jenže ani Rudolf není 
výkvětem ctností… 

CECÍLIE, KAROLÍNA A KLEMENTÝNA ŘEšÍ, JAK SE zBAVÍ NE-
POHODLNéHO KOMORNÍKA RuDOLfA

DIVADÝLKO NA DLANI

Hrají:  
kateřina límanová, simona matouško-
vá, jitka urbanová a jeník hejdrych

www.saloonvmodrem.info

 aneb 8+1= SMRT

8 ŽEN

Před rokem měla tahle ko-
medie s detektivní zápletkou 

svou premiéru. Představení získalo několik 
cen na přehlídce v Lounech. I když ženy ten-
tokrát musely dát přednost Mužům ve zbra-
ni, kteří se dostali i na celostátní přehlídku 
do Volyně, přesto dámy za pratchettovskou 
inscenací nezaostávají. 
Ponořme se spolu do předvánoční atmosfé-
ry, mrazivého francouzského venkova. I když 
mráz není jen venku... 

21:00

DĚJÍ SE Tu OBČAS PODIVNé VĚCI...

hrají: kateřina límanová, simona matoušková,  
Marcela Paterová, Vlasta Bobková j.h., Kvě-
ta Exnerová, Klára Pabištová, Jitka urbanová 
a Blanka Kollinová.

* ALTERNACE OZNAČENY TUČNĚ

DIVADÝLKO NA DLANI



 

 

aneb KLAuNIÁDA PRO DVA PÁNY, CIBuLI, šPEK A fANTAzII

aneb SOBOTNÍ POHODA

A TAK TĚ PROSÍM, KNÍŽE

DURMANČINY BYLINKY

P ř e d s t a v e n í , 
které zatím jako 

jediné divadýlkovské postoupilo 
na Jiráskův Hronov, hrajeme už 
od roku 2006. Počet repríz se blí-
ží číslu 60. Ač prapůvodně vznik-
lo jako reflexe na všeobecnou 
chandru 80. let, přesto má stále 
své odrazy  a předobrazy ve spo-
lečnosti. A poslední dobou snad 
víc a víc. A to je dost hrůza. No 
tak se alespň přijďte zasmát.

Hrají.  Radek Kotlaba a Petr  
Matoušek

Podle toho, co o sobě 
píšou na serveru Band-

zone, hrají alternativní akustickou hudbu. 
Na stejném webu bylo i několik posledních 
ohlasů na jejich vystoupení:
Šelíz
24. 6. 2012 ve 21:15
Ahuj vy dva . Co jste to vlastně za bylinky? Začí-
nám si na vás pěstovat moc příjemnou závislost. 
Včera jedna velká nádhera. mějte se a kveťte
Pozdravujou Isaráci

sousedi
30. 5. 2012 v 9:17
.... moc pěkný lektvary z těch vašich bylinek máte 
navařený, parádní muzika ! ! !
Ať žijou bylinky všeho druhu !
Hezkej den ! karel

DIVADÝLKO NA DLANI

BANDZONE.CZ/DuRMANCINYBYLINKY

17:00
13. 7. 

19:00



 

 

aneb ANEB TAK uŽ MÁME, CO JSME CHTĚLI

aneb PAŘÍŽSKÝ PITAVAL

SNÍDANĚ

RUE BONAPARTE 17

No schválně, 
co byste dělali, 

kdyby vám zítra ráno zazvonil 
telefon a v něm se ozvalo: “Tady 
prezident, mohu zítra přijít na 
snídani?“ Co byste dělali? Ov-
šem kdyby vás něco dělat ne-
chali. Kdo? No přece ONI. Mají 
všechno podchycené, pod kont-
rolou, na všechno jsou směrnice 
a postupy. Jen aby... 
hrají.    kateřina  límanová,  jan 
hejdrych, klára pabištová, david 
horák, libor ševců, petr matou-
šek, jitka urbanová, blanka kolli-
nová, jiří Filip a radek kotlaba.

Společně navštíví-
me pařížský byt na 

jedné rušné ulici a prožijeme s jeho 
obyvateli celé 20. století. Smích, pláč i 
mrazení v zádech... 

hrají:  kateřina  límanová,  jan  hej-
drych, petr matoušek, jan jíše, jiří Filip, 
Libuše Mikulecká, Blanka Kollinová, 
simona matoušková nebo jitka urba-
nová, Radek Kotlaba.

DIVADÝLKO NA DLANI

DIVADÝLKO NA DLANI

19:00

21:00




