Ochotnický divadelní spolek
ŢUMPA
Ţebravé UMělecké PAnoptikum
Nápad na založení našeho spolku se zrodil v roce 2001 ve
sborovně základní školy v Nučicích, a tak vznikl amatérský
soubor s poetickým názvem ŽUMPA. Členové spolku, kterými
byli převážně učitelé nučické školy a jejich bývalí žáci, obnovili
svou činností tradici amatérského divadla, jež byla v Nučicích
živá až do 60. let minulého století.
Principálem, režisérem, dramaturgem a hlavní osobou
našeho spolku se na dlouhá léta stal Josef Magula, učitel
českého jazyka a milovník divadla a literatury. Pod jeho
vedením jsme sehráli přes tři desítky premiér a počet repríz
dosahuje téměř jedné stovky. S našimi hrami jsme se dostali i
mimo domovskou scénu a svůj divadelní um předváděli
divákům v Karlových Varech, Kladně, Praze, Žebráku, Novém
Strašecí či Plzni. Obzvláště hrdí jsme na naše účinkování na
známém hudebním a divadelním festivalu Mezi Ploty,
konaném v pražských Bohnicích a Dobřanech u Plzně.
Herecké výkony našich členů byly několikrát oceněny
odbornou porotou na přehlídkách amatérského divadla.
Nesoutěžní jednodenní přehlídku ochotnického divadla s
názvem „Nučický Kahan“ pořádáme od roku 2014.
Příští rok v dubnu oslavíme 15 let od premiéry první
uvedené hry, kterou byla moralitka „Komu zvoní mobil“.
Pevně věříme, že nám zachováte přízeň a že společně s námi
oslavíte toto výročí.

PROGRAM
9:39
9:45 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 13:45
14:30 – 15:30
15:50 – 16:25
17:10 – 17:55
18:30 – 19:45
20:00 – 21:15
21:15

Slavnostní zahájení
ŽUMPA – O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku (pohádka)
Dílničky pro děti
Loutkařský spolek PŘED BRANOU
– O zlaté rybce (pohádka)
Oběd
u.s. MARVIN – Zubařovo pokušení
Inkognito – Služebníci
Torzo na druhou – Abstraktní
žvýkačka
Refektář – Tu myš jí ukopnu u huby
Kladina – Bivak
Terno – divadelní improvizace
Slavnostní zakončení, divácká
anketa a Maňas

ZUMPAOS
www.zumpa.webzdarma.cz
www.facebook.com/zumpaos

www.zumpa.webzdarma.cz

Projekt realizován s přispěním
Středočeského kraje.

ŢUMPA: O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku
Ivana Cochlarová-Hradiská

O tom kdo si odnese tuto cenu diváků z třetího
ročníku Nučického Kahanu, rozhodnete právě Vy!
Prosím hlasujte do připraveného boxu!

Obnovená premiéra. Zajímavostí je, ţe se v roli prince
Silomila v průběhu posledních 20 let vystřídali hned tři naši
herci. Mezi lety 1996 – 2005 Luděk Fuxa, v roce 2007 Jakub
Pilař a letos zástupce naší nové herecké generace Filip Hecl.

Král ............................................................................ Martin Kozák
Stříbrovláska ..................................................... Anna Matějovská
Zlatovláska ................................................. Nikola Duchoslavová
Černovláska ........................................................ Petra Svobodová
Princ Silomil ....................................................................Filip Hecl
Princezna ..........................................................Hana Procházková
Král Ohně ..................................................................... Luděk Fuxa
Měsíčník .................................................................. Jakub Třešňák
Slunečník ....................................................................... Jakub Pilař
Větrník .......................................................................... Ota Kohout
Průvodce .............................................................. Alena Magulová
Hlásný ................................................................ Marcela Polanská
Skála .......................................................................... Martin Kozák
Zvuk a světla .......................................................... Ondřej Sýkora
www.zumpa.webzdarma.cz

Nučický Maňas

Vítěz 1. ročníku řevnický soubor Notičky
s představením Balada pro Banditu

Vítěz 2. ročníku dětský soubor Tři boty ze základní
školy Třebotov s představením Pro Pána krále

Loutkařský spolek PŘED BRANOU
O zlaté rybce
Zdeněk Turek

Loutková scéna Před branou vznikla r. 1946 při I. mateřské
škole v Rakovníku a soubor sloţený z rodičů a přátel školky
odehrál první představení dne 15. prosince 1946 o 3. hodině
odpolední. V lednu 1948 byl oficiálně ustaven Loutkářský
soubor při Mateřské škole v Rakovníku. Zástupci souboru se
setkali s prof. Skupou, navštívili divadlo Říše loutek,
divadlo Radost v Brně a řadu dalších a setkali se i se
světoznámým loutkářem Obrazcovem. Od roku 1948 soubor
sehrál na 1489 představení pro 150 395 diváků.
Pohádku O zlaté rybce napsal a hraje Zdeněk Turek,
jde o klasický příběh hraný marionetami s odkrytým
voděním.

www.zumpa.webzdarma.cz

www.ldpredbranourak.estranky.cz

u.s. MARVIN
Zubařovo pokušení
Milan Uhde

Ukázka divadelní improvizace
Divadlo Terno

Černá groteska o tom, co se můţe stát u
zubaře.
Myslíte si, ţe víte, co se skrývá za
dveřmi zubařské ordinace?
Inscenace byla oceněna na přehlídce
Chudé divadlo 2006 čestným uznáním
za herecký výkon a na přehlídce
Karlínské jeviště 2006/7 oceněními za
reţii a herecké výkony. Na celonárodní přehlídce
jednoaktovek Kaškova Zbraslav 2007 obsadila druhé místo a
obdrţela čestné uznání za herecký výkon. Zároveň byla
tamtéţ pochválena samotným autorem a následně
doporučena na Jiráskův Hronov 2008.

Pauler, zubní lékař ..........................................Marek Ondra
Marie, instrumentářka .................................. Ester Kopecká
Aust, pacient ............................................................ Jan Bauer
Nikodémová, pacientka ................................ Ida Balusková
Velecký, primář ........................................................ Jan Fencl
Kurfürst, kapitán................................................ Jakub Tesař

http://usmarvin.praguesoft.cz

Improti jsou improvizační odnoţ divadelního souboru
Terno, který pod vedením nadějné mladé umělkyně Terezy
Novákové nazkoušel jiţ 4 inscenace, jejichţ premiéry byly
uvedeny v prestiţních praţských divadlech, jako jsou
Divadlo v Řeznické, Ponec a další. Improvizačnímu divadlu
se soubor začal věnovat uţ před několika lety, kdy
pravidelně pořádal neoficiální improvizační představení v
jedné z praţských kaváren. Snaha mladých snaţivých herců
nakonec vyústila v zaloţení oficiálního impro týmu pod
taktovkou bývalého člena praţského improligového týmu
KIŠ Tomáše Skoupého. Stálými hráči - jak jsou
improvizátoři nazýváni - jsou Tereza Nováková, Vea
Schneiderová, Luděk Fuxa, Adéla Hrdličková, Jana Štíplová.
Dalšími jsou přeběhlíci z jiných týmu jako Ondřej Lidický
nebo Jiří Charvát, a nadějní nováčci jako Jitka Krulcová.
Takhle parta mimo pravidelných impro show, jakou dnes
uvidíte, začíná hrát i impro zápasy a bůhví, s čím ještě přijde.
Protoţe Improti nejsou proti ničemu!
www.facebook.com/divadloterno

Divadelní soubor KLADINA
Bivak
Jiří Homola

Divadlo Inkognito
Sluţebníci
Petr Vlk Lněnička

„Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno, které spadne
na žulu.“ (Honoré de Balzac)
Má však smysl mstít se po tolika letech? A není pomsta sama
v sobě nesmyslná? Co však přináší smíření s osudem? Tyto
otázky si klade komorní drama Jiřího Homoly, v němţ se
podíváte do soudní síně, komunistického lágru, ale i na
vrcholky Walliských Alp.

Pepek ...................................................................... David Volf
Lída ...................................................... Barbora Černohorská
Hynek .................................................................Ondřej Pokoj
Josefína .................................................... Jana Boli Kolafová
Jiří............................................................................... Jan Těšík
Soudce ....................... Robin Tesárek / Andrea Postolková
Hostinský ............................................................. Jiří Homola

Tři monology - zpovědi tří významných muţů Francie za
vlády Ludvíka XIII., kteří jsou přesvědčeni, ţe právě jejich
čin nemůţe být neţ Bohem poţehnán:
Ministr Richelieu
Vrah Felton
Sochař Vicieux
Hraje Petr Vlk Lněnička

Představení věnováno Josefu Magulovi
www.kladina.cz

http://divadloinkognito.sweb.cz

Torzo na druhou – ZUŠ Turnov
Abstraktní ţvýkačka

Představení ABSTRAKTNÍ ŢVÝKAČKA vzniklo z pokusů o
autorskou poezii a její jevištní provedení s minimalistickými
prostředky. Přeţvýkána je téměř celá abeceda. Písmena nám
pomáhala, abychom neutonuli v osobní výpovědi natolik, ţe
by to uţ nikoho nezajímalo, aby to vnitřní mělo rámec a
nezaplavilo nás emocemi, které vyústí v bezbřehou orální
onanii. Doufáme, ţe to se nám to povedlo udrţet na uzdě a
taky hodně doufáme trochu v tolerantního diváka, který je
ochoten to s námi přetrpět :-)
Hrají:
Brichová Anna, Bínová Dita, Gruberová Julie, Prokopová
Kateřina

Představení doporučeno k výběru na Jiráskův Hronov 2016

Divadlo Refektář
Tu myš jí ukopnu u huby
Miloslav Pikolon

Kdyţ si starší muţ vezme mladou ţenu, měl by počítat s
komplikacemi, na které nebude sám stačit.

Otylka .............................................................. Klára Hüttlová
Ludvík ............................................................. Lukáš Mejsnar
Paní ........................................................Jindřiška Netrestová
Pán........................................................................ Pavel Holub

http://divadlorefektar.sokoljinonice.cz

