
MAGAZÍN POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY POPELKA NA DLANI

inscenací.  Na závěr mi dovol-
te, abych poděkoval  Statutár-
nímu městu Mladá Boleslav 
a jmenovitě panu náměstku 
Danielu Markovi za nejen fi-
nanční podporu chudičké 
Popelky.    Těšíme se na di-
vadla, která přijedou, těšíme 
se na lektorský sbor, těšíme 
se na diváky a těšíme se na 
nevšední zážitky. Protože po-
hádky přece milujeme všichni. 

ROZÁRKA
P o p e l č i n a 2 0 1 3

AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍHO

ročník 4

P Ř I S P Ě N Í  S TAT U TÁ R N Í H O  M Ě S TA  M L A D Á  B O L E S L A V

1

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Milý čtenáři, vážení divá-
ci, právě držíte v rukou prv-
ní číslo přehlídkového ma-
gazínu Popelčina Rozárka. 
Stejně jako v minulých ročních 
bude vaším festivalovým prů-
vodcem, glosátorem.  Uvnitř 
se dozvíte více o představe-
ních, která vás čekají, o hla-
sování diváků. Jako novinku 
a rychlou orientaci přinášíme 
věkovou adresu jednotlivých 
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http://www.nelahozeves.info/ochotnici
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ČtvrtEK 23. 5.
aneb zaČíNáMe KlaSiKOu

PErNÍKOvÁ CHAlOuPKA

OCHOtNÍCI NElAHOZEvES 
jsou zájmový spolek, kte-
rý se věnuje ochotnické čin-
nosti v obci Nelahozeves.
činnost spolku byla obno-
vena v září 2011 (v minulos-
ti v obci ochotníci již působili). 
Prvním autorským divadlem uvede-
ným na prknech místního kulturního 
domu byla pohádka Perníková cha-
loupka, jejíž premiéra se uskutečnila 
17. 12. 2011 a setkala se s velmi pří-
znivým ohlasem. Hra využívá virtu-
álních kulis promítaných na plátno.
O necelý rok později OcHOTNÍ-
cI NELAHOZEVES uvedli detek-
tivní komedii Královský kuskus. 
Obě hry jsou doplněny hu-
debními a tanečními čísly s ži-
vým klavírním doprovodem.
V současné době soubor zkouší 
dvě divadelní pohádky. Premiéra 
červené Karkulky bude 18. 5. 2013 
v rámci akce Nelahozeveské máje, 
Pohádka o alabastrové ručičce bude 
uvedena v místním kulturním domě 
15. 9. 2013 v rámci akce PŘEDIVO.
Kromě autorských her OcHOTNÍcI 
NELAHOZEVES také vystupují s krát-
kými tematickými scénkami na ak-
cích pořádaných obcí Nelahozeves.
Soubor má v současné době 20 
členů včetně technického zázemí.

Již zlidovělá pohádka Boženy Němcové O per-
níkové chaloupce, tentokrát v úpravě aleny 
Hurychové, vypráví známý příběh v lehce ko-
mediálním podání. Pohádka se odehrává v Ne-
lahozevsi, kde prastarý skřítek Florián vyprá-
ví dětem, jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou.  
Délka hry je 35 minut 



1 6 : 0 0aneb MáCHa PO NašeM

tAm NA Své POutI.... ČtvrtEK 23. 5.

DIvADýlKO NA DlANI
O S O BY  A  O B S A Z E N Í

DIvADýlKO NA DlANI 
Divadýlko na dlani vzniklo na sklonku léta 1998. Od svého vzni-
ku má na svém kontě 21 inscenací, z nichž 12 je stále na reper-
toáru. Nejvíce repríz (54) se zatím dočkala klauniáda A tak tě 
prosím, kníže. V těsném závěsu (29 repríz) je bláznivá komedie 
šílená lokomotiva. 
Od roku 2000 pořádáme pravidelně letní plenérovou scénu 
Léto na dlani. Od roku 2011 se koná v centru 83.  Od roku 2009 
pořádáme krajskou postupovou přehlídku Popelka na dlani. Od 
ledna 2008 vydáváme souborový časopis Divadelní kurýr, jehož 
archív je umístěn na našich webových stránkách.
Pravidelně vystupujeme na přehlídkách (Wintrův Rakovník, 
Lounské divadlení), šestkrát jsme postoupili na přehlídku ná-
rodní (šílená lokomotiva - FEMAD Poděbrady, A tak tě prosím, 
kníže a Rue Bonaparte 17, Pít či nepít - Divadelní Děčín,  Muži 
ve zbrani, candide - Volyně) a jednou až na vrchol nejvyšší do 
Hronova (A tak tě prosím, kníže).
Souborem celkem prošlo 53 divadelních nadšenců. V součas-
nosti máme 30 členů.

http://www.divadylko-nadlani.cz

Představení se snaží ve zkratce popsat základní životní křižovatky 
mladíka, který se stal idolem několika generací dospívajících. Jeho ro-
mantické básně, pokus o mohutnou románovou fresku, jeho noční 
pochody, neurvalé chování k ženám a na druhé straně jejich zbožňo-
vání - zkrátka takový Mácha byl. My se snažíme ze střípků poskládat 
obraz živého člověka. chceme ukázat Karla Hynka Máchu ze svého 
pohledu - možná není zcela nový, ale je náš. chceme aby nechyběl 
humor, nadsázka překvapivá pointa. chceme trochu poučit, ale hlav-
ně pobavit.

 Jiří Filip,
alt. David Horák

 
Martin Weiss     

Petr Matoušek
 

Radek Kotlaba
 

Blanka Kollinová

Kristýna Tejnická

Klára Pabištová
alt. Květa exnerová

Kateřina Roscová

jirka, mácha

martin, Kaška, Hindl

Petr, rudolf 6. kníže 
Kinský, Sabina

radek, jungman, tyl, 
Flákoň, Duras

blanka, vypravěčka, 
dívka, Durasová

Kristýna, vypravěčka, 
lea, dívka

Klára, matka, vypra-
věčka, dívka

lori, dívka
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PÁtEK 24. 5.  

DIvADlO ČErNý PEtr
aneb KDOPaK By Se Bál

divadlo
ČERNÝ PETR

uvádí autorskou hru pro celou rodinu

veselá pohádka pro malé i velké o pekle,
mlýnu a dvou hloupých čertech, kteří se chtějí

naučit číst, psát a počítat

www.divadlocernypetr.cz

ČERTOVSKÁKKÁ
POHÁDKA

http://www.divadlocernypetr.cz

Pohádka vypráví o  cestě dvou hloupých čertů, kteří se měli 
naučit strašit, číst, psát a počítat, ale překvapením pro luci-
fera bylo, když zjistil…, ale to už uvidíte sami.

ČErtOvSKÁ POHÁDKA

Divadlo černý Petr vzniklo před 
devíti lety, nejdříve tak trochu bláz-
nivým nápadem dvou kamarádů 
Mirka černého a Perta Falduse. 
Divadlo nejdříve zkoušelo hrát jed-
notlivé scénky spojené hudbou a 
vlastními reklamami. Postupem 
času se začaly zkoušet hry vlastní 
tvorby, které i nadále zůstaly v re-
pertoáru – šíleně nastydlá princez-
na (pro děti); Roman a Jana (pro 
dospělé); čertovská pohádka (pro 
děti). Nyní připravujeme zcela no-
vou hru cvokárna, která je opět pro 
dospělé. Za svůj krátký divadelní 
život jsme odehráli na 80 předsta-
vení.

O S O BY  A  O B S A Z E N Í

Námět 
Scénář 

Hudba 

Scéna 

Čert mirek 
Čert jirka 
lucifer 
belzeba 
Pomocnice belzeby 

mlynář
mlynářova dcera 1 
mlynářova dcera 2 

Petr Faldus
Petr Faldus,  

Michal Bojkovič
Petr Faldus, 

Michal Bojkovič, 
 Karel Chodora

Divadlo Černý Petr

Michal Bojkovič
Petr Faldus

Milan Svatuněk
Simona Hrabánková

Kristýnka Novotná
Radek Hrdlička
iva Faldusová

Barbora Kotková
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PÁtEK 24. 5.  tO buDEtE ČubrNět
aneb ĎulíK a KOKOláČ Se VRaCí

KOCÁbKA CHOCErADY

Představení choceradského souboru Kocábka 
není na naší přehlídce  žádným nováčkem. Hravé 
vystoupení dvou (poněkud dada) klaunů vtáhne 
všechny diváky do jedné velkolepé barevné hry 
plné imaginace, radosti a slovního humoru, vhod-
ně přiblíženého nejmenšímu divákovi. 
Protagonisté se pohybují ve svém světě suveréně 
a za chvíli si i vy budete připadat, že patříte k nim 
a oni k vám. 
Představení pro všechny, co si dovedou hrát...

DOPOruČujE 9 Z 10 KlAuNů

O S O BY  A  O B S A Z E N Í

Pan Ďulík

Pan Kokoláč 

 Vladimír šíma

Jiří Cinkejs



ZvÍřÁtKA A lOuPEžNICE

DS SKAlÁČEK 
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PÁtEK 24. 5.  
aneb PRaVÝ ČeSKÝ PíSNiČKáŘ

Autor

režie 

Zvuk 

Světla 

J. Galinová

J. leufenová

Č. Kuchařík

R. Hrstka

loupežnice barbora

muzikant Honza

Kočka míca

Koza líza

Kohout Hugo

Pes Alík

Slepice jaruš 

Slepice maruš 

Slepice Danuš 

Slepice jituš

Potkan bedřich 

Netopýr Artur

M. Ritschelová

l. Miltner

l. Ritschelová

e. Miltnerová

F. Ritschel

R. Hýbner

a. Salabová

i. Ritschelová

š. Ritschelová

J. Paurová

M. Koritják

z. Bergmannová

Humorná pohádka s písničkami pro děti i dospělé o tom, 
jak zvířátka, která jejich majitel Honza vyhostí z domečku, 
potkají v lese loupežnici Barboru. Barbora úplnou náho-
dou hraje na kytaru a výborně se hodí do kapely, kterou 
zvířátka založila ještě v době, kdy bydlela s Honzou. 
A protože muzika spojuje nejenom národy, ale taky lidi 
a zvířátka, je tomu tak i v pohádce, kde se nakonec vše 
v dobré obrátí.

O S O BY  A  O B S A Z E N Í



aneb zNOVu DO PeKla 1 0 : 0 0

SLÁNSKÁ ScÉNA SLANÝ

KAšPÁrEK v PEKlE SObOtA 25. 5.  

Námět roztomilé pohádky Jiřího Žáčka Kašpárek v pekle pochází 
ze starší loutkové hry pro děti. K její dramatizaci mě vyzval v roce 
1998 tehdejší vedoucí slánského souboru Dětská scéna František 
Polata, který pak pohádku s dětmi také úspěšně nastudoval a ví-
cekrát reprízoval.
V loňském roce jsme přijali do Slánské scény několik nováčků a 
zahrát si potřebovali i další, kteří si na prknech slánského divadla 
zatím jen „vrzli“ nebo vystupovali pouze jako tanečnice a „křoví“ 
v Shakespearově Snu noci svatojánské.
Přepracoval jsem tedy svůj původní scénář pro toto nové ob-
sazení tak, aby nikdo z nováčků nezůstal stranou a aby si všich-
ni zahráli. Ovšem hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl pro 
Kašpárka, byl hezký výkon malé členky Slánské scény a dětského 
souboru Bambinesko, Barbory Fantové, v pohádce Bambineska 
šíleně prolhaná princezna, kterou jsem po konzultaci s rodiči ob-
sadil do hlavní role.
Všichni účinkující se svých rolí ujali bez výhrad a s velkou chutí. 
Pohádku oživuje řada písniček, které vycházejí povětšinou z pů-
vodního Žáčkova textu, pro které hudbu složil dlouholetý spo-
lupracovník Slánské scény Pavel Kovařík. V hudební spolupráci 
jsme pak ve studiu štěpánky Taišlové nazpívali i playbacky, které 
podpořily živý zpěv herců a nedovolily, aby písničky zanikaly ve 
skandování a potlescích dětského publika.
Rozhodl jsem se pro jednoduchou scénu s předoponkou, kterou 
jsme pak následně oživili a dokreslili pestrými kostýmy účinkují-
cích. Jediným hereckým veteránem pohádky je Josef chodora v 
roli čerta Troubela, který spolupracuje jako asistent režie a svoji 
malou čertovskou figurku si jak se patří užívá.
Pohádka měla k únoru 2013 zatím jedenáct repríz a shlédlo ji na 
dva tisíce malých i velkých diváků ze Slaného a Slánska. 

libor Dobner

O S O bY  A  O b S A Z E N Í

Kašpárek

Honza

Princezna majdalénka

Král

Panímáma

luciper

štísko

šmudla

Čudla

Sakriš

Kruciš

troubel

Barbora Fantová

David šarboch

zuzana Matějčková

Jiří Trejbal

Michaela Seghmanová

Petr Seghman

Kateřina Řeháková

Tereza Dobnerová

Nikola Fantová

šimon Tesař

Marek Seghman

Josef Chodora

http://www.slanskascena.slansko.cz/
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KuDY CHODÍ mAlý lEvSObOtA 25. 5.  

VY-PRO-MI-PO PRAHA
O S O bY  A  O b S A Z E N Í

aneb DOSPíVáNí JeDNÉ šelMy

Jímavá, veselá i trochu dobrodružná pohádka, jak věříme, 
pro malé i velké, o čem jiném, než o velké proměně čerstvě 
narozeného veselého mrňouse přes nejistotu dopívání až 
k jeho prvnímu „dospělému“ činu! Nenechte se zmást, že 
hrdinou je lvíček Sunar, jediná lidská postava se objevuje 
v pohádce, kterou mu vypráví starý lev, a že se představení 
jmenuje „Kudy chodí malý lev“.

Slovo o autorovi: 
Hana Doskočilová (*1936) patří k předním autorům současné české 
literatury pro děti. Zaměřuje se především na pohádky a příběhy pro 
nejmenší, v nichž sleduje běžný život svých postav se snahou vyjádřit 
jejich vztahy mezi sebou a dospělými. Její prózy ze života dětí i pohád-
kové příběhy se vyznačují velkým porozuměním pro potřeby a touhy 
malých čtenářů, laskavým humorem a mimořádnou schopností zpro-
středkovat v zajímavém příběhu i nenásilné poučení. Asi nejznáměj-
šími jejími příběhy jsou texty k příběhům krtka s ilustracemi Zdeňka 
Müllera, Medvědí pohádky, O mamě Romě a romském pánbíčkovi, 
atd. atd. Po několik desetiletí přispívala do řady našich dětských časopi-
sů, především Mateřídoušky. Je nositelkou řady literárních cen.

Sunar, malý lev
  
víka, lvice matka 
 
Alan, lev otec
   
marabu 
 

Had 

Cilína, malá lvice

via, fenčí holka

Otec fenek

Fenci

Savana 

Antilopy

Agnacius

Dále vystupuje

Jindra Svoboda/Kuba Kolařík 

Vendy Jurčíková

Michal Hájek/Petr Nacházel 

Vendula Brosmannová/Terka 
Kopecká

Kuba Kolařík/Jindra Svoboda

Terka Kopecká

anča Plasová

Petr Nacházel

Terka Kopecká, Kuba Hrubý, Mi-
chal Hájek, Kuba Kolařík/Jindra 

Svoboda, Dana Svobodová

Vendula Brosmannová, Michal 
Hájek, Kuba Hrubý, Vendy 

Jurčíková, Kuba Kolařík, Terka 
Kopecká, Petr Nacházel, anča 

Plasová, Jindra Svoboda, Dana 
Svobodová

Terka Kopecká, anča Plasová, 
Vendula Brosmannová

Kuba Hrubý

jezero uvá uvá, stříbrná heli-
koptéra, temné stíny



lEKtOrSKý SbOr

MgA. Pavel Purkrábek

MgA. Zdeněk Janál

Pavel Němec

scénograf na volné noze

dramaturg východočeského 
divadla Pardubice

ředitel Kulturního domu 
Bystřice u Benešova, herec, 
dramatik


