
20. Miletínské divadelní jaro 
10. – 12. června 2022 
Miletín, Sousedský dům 
 
Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na národní přehlídku 
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 
 

 
20. MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 
 
Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů 
 
Miletín, Sousedský dům, 10. – 12. června 2022 
 
Přehlídku pořádá Centrum uměleckých aktivit, příspěvková organizace a Volné sdružení 
východočeských divadelníků ve spolupráci s Divadelním souborem Erben a Městem Miletín  
za finančního přispění Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. 
 
Lektorský sbor 
Alexandr Gregar: režisér, herec a pedagog 
Petr Kracik: režisér, ředitel Těšínského divadla a šéf České scény  
Regina Szymiková: vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy pro katedru činoherního divadla 
Divadelní fakulty AMU, specializuje se na jevištní mluvu 
 
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 
53. ročník celostátní přehlídky venkovských divadelních souborů  
1. října – 8. října 2022, Vysoké nad Jizerou 
 

 
PROGRAM 
 
PÁTEK 10. ČERVNA 
10:00-10:45 
SDS Erben Miletín 
Vlastimil Peška: Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
Jedna z nejznámějších pohádek podle K. J. Erbena.  
 
11:25-12:10 rozborový seminář (zelený domek) 
 
14:00-16:00 
Divadelní soubor Heřman 
Jaromír Břehový: Rejžák z Prahy 
Komedie o tom, jak Pražák, který všechno ví, chce zachránit venkovské ochotníky v krizi. 



 
16:45-17:30 rozborový seminář (zelený domek) 
 
19:00-20:10 
DOVEDA Sloupnice 
Gary Edwards a Doveda: Legenda o zbloudilých duších 
Komediální muzikál o Bermudském trojúhelníku, kde se může leccos ztratit i najít. 
 
21:10-21:55 rozborový seminář (zelený domek) 
 
SOBOTA 11. ČERVNA  
10:00-11:20 
NOS – Nechanický Ochotnický Spolek 
Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské 
Duchařská komedie v nejnovější dramatizaci posunutá do současnosti. 
 
12:05-12:50 rozborový seminář (zelený domek) 
 
13:00-15:15 
Všenorská divadelní společnost 
Laurent Buffie: Tik Tik 
Neobyčejná komedie s mírnou dávkou vulgarismů. 
 
16:00-16:45 rozborový seminář (zelený domek) 
 
17:00-18:20 
Divadlo Vizavi, Kyjev (UA) / Tеатр Візаві • inspirativní představení 
Stefan Zweig: Dopis neznámé / ЛИСТ НЕЗНАЙОМОЇ  
Inscenace o dívčí lásce ke slavnému spisovateli, která získala Velkou cenu Mezinárodní akademie 
umění. Profesionální ukrajinští herci. Hraje se v ruském jazyce.  
Вистава київського театру Візаві. Головний приз Міжнародної Академії мистецтв.  Тамара 
Морозова на Міжнародному фестивалі була визнана найкращою акторкою на пострадянському 
просторі. Mова російська. 
 
19:30-21:30 
DS Zdobničan Vamberk 
Robert Thomas: Past na osamělého muže 
Detektivní hra s nečekaným rozuzlením, plná napětí a zvratů a lží, z nichž nakonec vzejde pravda. 
 
22:15-23:00 rozborový seminář (zelený domek) 
 
NEDĚLE 12. ČERVNA  
10:00-10:40  
Pivovarská zahrádka (v případně nepřízně počasí Sousedský dům) 
Týbrďo divadlo! • inspirativní představení 
Pohádka perníková, šípková a červená 
Tradiční pohádky v novém hávu.  
 
10:00-10:45 
stream Antré 
O festivalu Miletínské divadelní jaro na kanálu YouTube Volného sdružení východočeských 
divadelníků.  



 
13:00-14:10 
HRRR divadelní spolek 
Josef Sedlák: Jak chutnají domácí buchty 
Komedie o tom, že se domácí buchty občas přejedí. 
 
15:00-15:45 rozborový seminář (zelený domek) 
 
Vyhlášení výsledků přehlídky se bude konat cca v 15:45 v sále Sousedského domu. 
 

 
PÁTEK 10. ČERVNA 
10:00-10:45 
SDS Erben Miletín 
Vlastimil Peška: Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
 
Jedna z nejznámějších pohádek podle K. J. Erbena.  
 
režie: Vladimír Kněžourek 
úprava: Vladimír Kněžourek 
scénografie: Vladimír Kněžourek 
kostýmy: Eva Lhotová a soubor 
hudba: Vladimír Kněžourek a Eliška Gajdulová 
světla a zvuk: Aleš Lhota 
nápověda: Jana Širocká 
choreografie: Vladimír Kněžourek 
 
hrají:  
Dlouhý: Jiří Exner 
Široký: Vladimír Kněžourek 
Bystrozraký: David Lánský 
Princ: Tadeáš Paulus 
Král: Milan Lánský 
Posel: Adam Poláček 
Černokněžník: Bohumil Pršala 
Princezna: Eliška Gajdulová 
Hlásný 1.: Eliška Sosnová 
Hlásný 2.: Radka Petříková 
Kocour 1.: Kateřina Pršalová 
Kocour 2.: Eliška Sosnová 
Obrazy: Jana Širocká, Pavlína Derdová 
  
Známá pohádka našeho rodáka K. J. Erbena, o lásce a přátelství, kdy věříme, že všechno dobře 
dopadne a zlo bude potrestáno, tak jak ji vidíme my. Pohádka pro malé děti i jejich rodiče o tom, 
kterak princ zakletou princeznu ze spárů zlého černokněžníka s pomocí svých kamarádů vysvobodil. 
 
Miletínský soubor letos oslaví 195 let od založení. Ke 100. výročí souboru bylo napsáno: „Věříme 
pevně, že miletínské divadlo svým stoletým trváním dostatečně dokázalo svoji schopnost a 
způsobilost k životu, že i do druhého století vkročí s vědomím svých povinností, s láskou a obětavostí 
a že jako vždy, tak i v dobách budoucích, bude střediskem všech, kdo jsou upřímnými přáteli divadla. 
K této činnosti přejeme – Mnoho zdaru. Tak doufáme, že se to daří.“ 
 



premiéra: 9. 4. 2022 
délka představení: 45 minut, bez přestávky  
kontakt: Iveta Zavadilová, divadlo.miletin@seznam.cz, tel. 604 633 719, dserben.miletin.cz 
 
11:25-12:10 rozborový seminář (zelený domek) 
 
 
14:00-16:00 
Divadelní soubor Heřman 
Jaromír Břehový: Rejžák z Prahy 
 
Do venkovského ochotnického souboru, zmítaného malou vnitřní krizí, se vloudí suverénní 
divadelník z Prahy, který všemu rozumí, všude byl, každého zná a má v úmyslu všechny spasit.  
 
režie: Michal Dziedzinskyj 
úprava: Michal Dziedzinskyj 
scénografie: soubor 
kostýmy: soubor 
 
hrají:  
Vilda, režisér z Prahy: Michal Dziedzinskyj 
Eva, vedoucí souboru: Alena Zlatníková 
Lída, režisérka souboru: Jitka Řezáčová 
Maja, herečka: Kamila Davidová              
Kája, herečka: Kateřina Holubářová               
Inka, herečka: Jana Čurdová 
Oto, herec: Josef Řezáč 
Otec, herec: Pavel Kopřiva 
Dan, číšník, elév: Michal Beran 
 
Do počínající tvůrčí krize ochotnického souboru s jeho trápením, hledáním námětů a nových podnětů, 
nekázní na zkouškách, ale i s pocitem dobře odvedené práce (kterou ale porota na přehlídce patřičně 
zdrbe) vpadne borec z Prahy s ambicí udělat moderní, výrazově avantgardní divadlo. My jsme tuto 
komedii při zkouškách opatřili podtitulem – Já se nesvlíkám. Uvidíte, jak by to taky mohlo dopadnout 
se zavedenými a zkušenými ochotníky, kdyby se nechali obloudit umělcem „velkého“ světa. Pražák se 
jako velká voda valí přes zažité postupy poněkud unavené režisérky souboru a snaží se pro svůj záměr 
strhnout ostatní. Jak bude přijat? Podaří se mu uskutečnit jeho záměr? A budou mu noví kolegové 
nápomocni? A všichni? A nedopadne to nakonec jinak? V naší hře odpovědi naleznete. 
 
Divadelní soubor Heřman, který působí v Heřmanově Městci, je soubor s dlouholetou tradicí. Vznikl v 
roce 1883 a s krátkými přestávkami působí dodnes; v roce 2015 ve smyslu Občanského zákona na 
sebe vzal podobu zapsaného spolku. Za léta své existence inscenoval mnoho divadelních představení 
s úspěchy nejen regionálními, ale v novodobé historii i celostátními (účast na národní přehlídce 
divadla dospělých pro děti ve Stráži pod Ralskem a na Jiráskově Hronově 1989, účast na národní 
přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošův divadelní podzim 
2012 či trojnásobná účast na národní přehlídce POPELKA Rakovník v letech 2009, 2016 a 2018). 
 
premiéra: 12. 11. 2022 
délka představení: 120 minut, s přestávkou 
kontakt: Michal Dziedzinskyj, michd@seznam.cz, tel. 723 732 853, 
facebook.com/DivadelnisouborHerman 
 

mailto:divadlo.miletin@seznam.cz
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16:45-17:30 rozborový seminář (zelený domek) 
 
 
19:00-20:10 
DOVEDA Sloupnice 
Gary Edwards a Doveda: Legenda o zbloudilých duších 
 
Komediální muzikál vezme diváky na plavbu do Bermudského trojúhelníku, kde se může leckdo 
ztratit, ale dají se tam najít i netušené poklady. 
 
režie: Gary Edwards 
scénografie: Gary Edwards 
kostýmy: Gary Edwards a Doveda 
hudba: Gary Edwards a Doveda 
světla: Štěpán Doubek 
zvuk: Doveda 
 
hrají:  
Laura: Irena Štochlová 
Robert: Martin Škeřík 
Kapitán: Jaroslav Novák 
Greg: Viktorie Štochlová 
Pete: Eliška Nováková 
Pinďa: Pavel Demele 
Burák: Vojta Novák 
Marc: Marie Janypková 
Uklízečka: Tereza Štochlová 
 
Po úspěšném kabaretu Český děják přichází Divadelní spolek DOVEDA Sloupnice s dalším autorským 
představením. Komediální muzikál s živou kapelou na jevišti vezme diváky na plavbu do Bermudského 
trojúhelníku. A tam se, jak známo, dějí podivné věci. Zvlášť při bouřce a úplňku. Piráti hledají poklad, 
uklízečka kajutu, kterou má uklidit, manželé na výletě hledají sami sebe. Najdou? 
 
Za 30 let své existence uvedl soubor DOVEDA patnáct představení, mezi nimi pohádky, situační 
komedie, klasiku, Commedii dell'arte, parodii, grotesku, adaptace filmových a televizních hitů, 
kabaret i muzikál. Soubor v nich tradičně vsází na výraznou hudební složku, komičnost a autorský 
přístup k tvorbě. 
 
premiéra: 12. 11. 2021 
délka představení: 70 minut, bez přestávky  
kontakt: Martin Škeřík, info@dovedasloupnice.cz, tel. 774 354 010 

21:10-21:55 rozborový seminář (zelený domek) 
 
 
SOBOTA 11. ČERVNA 
10:00-11:20 
NOS – Nechanický Ochotnický Spolek 
Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské 
 
Duchařská komedie v nejnovější dramatizaci posunutá do současnosti. 
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režie: Zuzana Kramářová 
dramatizace: Roman Vencl 
scénografie: Jiří Turek 
kostýmy: soubor 
světla: Jaroslav Berný, Jiří Turek 
zvuk: Jaroslav Berný, Jiří Turek 
nápověda: Anna Berná, Bohumila Menclová 
 
hrají:  
Sir Simon de Canterville: Lubor Peremský 
Hiram B. Otis: Petr Nosek 
Lukrécie R. Otisová: Kateřina Nováková 
Virginie E. Otisová: Lucie Nováková 
Kentucky: Lukáš Hroník  
Tennessee: Ondřej Tichý 
Paní Umneyová: Marie Stěhulková 
Vévoda James Bilton z Lockhamu: Pavel Šefčík 
Lord de Cantreville: Jiří Turek 
První služka: Ilona Matoušková 
První komtesa: Kateřina Kulhánková 
Druhá služka / Druhá komtesa: Eva Havranová  
Třetí služka / Třetí komtesa: Eva Lukášová  
 
Co všechno se může stát na starověkém anglickém sídle, kde stále sídlí prokletý duch jednoho z 
majitelů, když sídlo koupí svérázná americká rodinka? Jako to je, když se v jednom místě a jednom 
čase střetnou různé lidské povahy ovlivněné jinou historickou dobou a jinou národnostní svérázností? 
Nestárnoucí příběh z pera nadčasového autora Oscara Wilda je zasazen do aktuální současnosti. 
 
Spolek vznikl 1. 3. 2012 pod záštitou Odboru kultury MěÚ Nechanice. Navázal tak po 48leté odmlce 
na původní ochotnický spolek Kolár, který v Nechanicích působil v letech 1896-1964.  V současné 
době má spolek 22 členů, kteří se pravidelně scházejí v prostorách Kulturního domu Nechanice. Od 
23. 6. 2015 existuje NOS jako registrovaný spolek.  
 
premiéra: 8. 3.2020 
délka představení: 80 minut, bez přestávky 
kontakt: Ilona Matoušková, ochotnici.nechanice@seznam.cz, tel. 607 556 621,  
ochotnici-nechanice.webnode.cz 
 
12:05-12:50 rozborový seminář (zelený domek) 
 
 
13:00-15:15 
Všenorská divadelní společnost 
Laurent Buffie: Tik Tik 
 
Neobyčejná komedie s mírnou dávkou vulgarismů. 
 
režie: Petr Říha 
překlad: Jaromír Janeček 
scénografie: Jitka Nejedlá 
kostýmy: Lenka Mejstříková  
světla: Petr Panoch 

mailto:ochotnici.nechanice@seznam.cz
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nápověda: Jitka Vosková 
 
hrají:  
Maxmilián: Petr Bendl 
Fred: Petr Kopsa 
Blanche: Hedvika Hájková 
Marie: Alena Říhová 
Lili: Jana Kroupová 
Bob: Jan Seidel 
Asistentka: Tena Elefteriadu 
 
Hra upoutá diváky hned na začátku svou neobvyklostí a zvláštním humorem. V čekárně 
renomovaného a světově vyhlášeného psychologa se sejde šest podivných lidí trpících každý jinou 
variantou obsedantně-kompulsivní poruchy. Všichni se objednali před rokem na stejnou hodinu, lékař 
je však ještě někde na cestě, ale přesto se rozhodli čekat. Mezitím se snaží o vzájemné porozumění a 
zjišťují, že nejsou se svými problémy sami. Překonávají zábrany a snad najdou i vzájemné přátelství 
nebo lásku... 
 
Při příležitosti chystaného otevření zrekonstruovaného kulturního domu ve Všenorech vznikl nově 
založený spolek Všenorská divadelní společnost. Jedná se o opravdové novorozeně s datem zrodu 21. 
4. 2022, kdy byl spolek zapsán do Rejstříku. Vznikl spojením obce Všenory a části členů, včetně 
principála, Dobřichovické divadelní společnosti.  Divadlo otevírá 4. června 2022 premiérou komedie 
Tik Tik v režii Petra Říhy. S touto inscenací se soubor přihlásil také na letošní přehlídku v Miletíně. 
 
premiéra: 4. 6. 2022 
délka představení: 135 minut, s přestávkou 
kontakt: Petr Říha, borik2005@volny.cz, tel. 724 089 768, www.vsenory.cz 
 
16:00-16:45 rozborový seminář (zelený domek) 
 
 
17:00-18:20 
Divadlo Vizavi, Kyjev (UA) / Tеатр Візаві • inspirativní představení 
Stefan Zweig: Dopis neznámé / ЛИСТ НЕЗНАЙОМОЇ  
 
Inscenace o dívčí lásce ke slavnému spisovateli, která získala Velkou cenu Mezinárodní akademie 
umění. Tamara Morozová byla na Mezinárodním festivalu uznána jako nejlepší herečka v 
postsovětském prostoru. Hra se hrála na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku (před válkou), Moldavsku, 
Polsku, Německu. 
 
Вистава київського театру Візаві. Головний приз Міжнародної Академії мистецтв.  Тамара 
Морозова на Міжнародному фестивалі була визнана найкращою акторкою на пострадянському 
просторі. Вистава гралась в Україні, в Білорусії, Росії (до війни), Молдові, Польщі, Німеччині. 
 
délka představení: 80 minut, bez přestávky, ruský jazyk 
tривалість вистави: 1 година 20 хвилин, mова російська 
 
19:30-21:30 
DS Zdobničan Vamberk 
Robert Thomas: Past na osamělého muže 
 
Detektivní hra s nečekaným rozuzlením, plná napětí a zvratů a lží, z nichž nakonec vzejde pravda. 



 
režie: Alena Joachimsthalerová 
překladatel: Jan Cimický 
světla a zvuk: Otakar Jeníček 
nápověda: Pavla Nekvindová 
 
hrají:  
Daniel Corban: Oldřich Plašil 
Komisař: Karel Uhlíř 
Abbé Maximin: Petr Barvínek 
Florence: Blahoslava Kašparová 
Treska: Jaroslav Havel, Martin Černoch j. h. 
Bertonová: Alena Joachimsthalerová 
Policista: Antonín Joachimsthaler 
 
Touha po penězích, intriky a podvody, to vše vytváří zápletku detektivky Roberta Thomase Past na 
osamělého muže. V horské chatě poblíž Chamonix žije Daniel Corban, který ohlásí zmizení manželky, s 
níž žije jen krátce. Rozbíhá se vyšetřování a policejní komisař má pochybnosti o skutečném stavu věcí, 
není však schopen je běžným způsobem prokázat. S přispěním několika dalších osob vznikne absurdní 
situace, v níž je Corban vystaven velkému psychickému tlaku. 
 
V písemných dokladech o divadelních představeních ve Vamberku se uvádí, že už po válkách 
francouzských asi okolo roku 1813-1815 bylo hráno ve Vamberku divadlo. A od té doby divadelní 
spolek ve Vamberku stále žije, nikdy nepřerušil svoji činnost. Od roku 1940 má DS Zdobničan svoji 
stálou scénu v budově Vamberecké Sokolovny. „V posledních letech se pravidelně zúčastňujeme 
divadelních přehlídek, mezi nimiž je Miletínské divadelní jaro pro nás tou nejradostnější událostí. 
Vždyť jsme odtud již třikrát postoupili na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém 
nad Jizerou.“ 
 
premiéra: 12. 3. 2022 
délka představení: 120 minut, s přestávkou 
kontakt: Alena Joachimstahlerová, ajoachimsthalerova@seznam.cz, tel. 739 082 090 
 
22:15-23:00 rozborový seminář (zelený domek) 
 
 
NEDĚLE 12. ČERVNA 
10:00-10:40  
Pivovarská zahrádka (v případně nepřízně počasí Sousedský dům) 
Týbrďo divadlo! • inspirativní představení 
Pohádka perníková, šípková a červená 
Tradiční pohádky v novém hávu. O stydlivém princi, který, než aby políbil princeznu, raději vypravoval 
pohádky. No a jestli ji nepolíbil, vypravuje je dodnes. 
 
10:00-10:45 
stream Antré 
Vysíláme živě z přehlídky rozhovory s účastníky, porotou a organizátory. Nalaďte si nás na kanálu 
YouTube Volného sdružení východočeských divadelníků.  
www.vsvd.cz, www.facebook.com/sdruzenivsvd 
 
13:00-14:10 
HRRR divadelní spolek 



Josef Sedlák: Jak chutnají domácí buchty 
 
Komedie o tom, že se domácí buchty občas přejedí a že někteří odborníci tvrdí, že lidi nemají věřit 
tomu, co někteří odborníci tvrdí. 
 
režie: Renáta Šťastná 
scénografie: Renáta Šťastná 
kostýmy: Renáta Šťastná 
hudba: Josef Sedlák  
zvuk a světla: Josef Sedlák 
choreografie: Renáta Šťastná  
 
hrají:  
Marie: Renáta Šťastná 
Michaela: Kristýna Šefčíková 
Josef: Karel Kukla 
Michal: Daniel Vlček 
 
Komedie o dvou ženách rozdílného věku se stejnou touhou..., aneb když si ženská jednou usmyslí, že 
něco chce, tak to taky dostane, i když to stojí oběť a sebezapření. 
 
Jsme spolek sdružující partu divadelních nadšenců, pro které je divadlo součástí života. Hrajeme 
kdekoliv... v divadle v amfiteátru, Sokolovnách, hospodských sálech, při vernisážích, podnikových 
večírcích, oslavách. Letos oslavíme dvouleté narozeniny druhým ročníkem festiválku Mezi VRRRaty. 
 
premiéra: 13. 4. 2022 
délka představení: 70 minut, bez přestávky  
kontakt: Renáta Šťastná, hrrrdivadelnispolek.cz, tel. 722 230 511  
 
15:00-15:45 rozborový seminář (zelený domek) 
 
Vyhlášení výsledků přehlídky se bude konat cca v 15:45 v sále Sousedského domu. 
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