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KROUŽEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ 
Z HVOZDNÉ uvádí u příležitosti stého výročí 

založení ochotnického divadla ve Hvozdné 

Představení vzniklo za podpory:
Kulturní fond Zlínského kraje

Kulturní fond Města Zlína
Obecní úřad Hvozdná

RM GAS, Hvozdná
PEKÁRNA VEKA, s.r.o., Štípa

MAXnet plus,s.r.o., Zlín-Štípa
SPECTRA, s.r.o., Hvozdná

KALINA-těsnění, Zlín
 IMPROMAT KLIMA, s.r.o.

MNO, s.r.o. Krajča – Polášek, Prštné
IT HELP.cz, s.r.o. , Zlín

Oxalis tea coff ee spol s r.o., Slušovice
Čerpací stanice  ÖMV, Zlín

E&H Jindřich Šošolík, Hvozdná
První KEY-STAV, a.s. Třinec

H + M spol. s r.o., Štípa
Fe Market - recycling, s.r.o.
Quicktrans s.r.o., Slušovice

Trinitas

www.divadlohvozdna.cz
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Premiéra:
sobota 9. května 2009

Sál divadla KDO ve Hvozdné

Za devatero horami a devatero řekami byla jednou jedna 
obec, ve které se lidé rozhodli, že budou trávit dny spo-
lečně. 
Ta obec se jmenovala Hvozdná a je tomu již sto let, kdy 
se poprvé otevřela opona a sousedi viděli své kamarády 
a sousedy na vlastní oči. 
A dnes můžete vidět vnuky a vnučky, pravnuky a prav-
nučky těch, kteří ochotnické divadlo v naší obci založili. 
Mlčky pokládáme kytičku všem těm, kteří našemu snažení 
drží palce a kteří se na nás dívají z divadla „nebeského“.

A to je konec pohádky.
Jak osudí se točí,
každé zlo vyjde najevo, 
pravda se nepřetočí.

Kdo bez práce chce poklady,
vsedě je nevyhrabe,
tak snaží se je získati,
že druhému je krade.

Nejlíp se daří tomu z nás,
kdo na poctivost sází
a politujte,  lidičky,
jimž tato vlastnost schází.



Režijní spolupráce: Dušan Sitek

Asistent režie: Lenka Murčeková

Pohybová spolupráce: Jakub Henzelý

Hudba: Ladislav Mrlík

Scéna: Jozef Murček a kolektiv souboru

Kostýmy: Dušan Sitek a kolektiv souboru

Zvuk: Luboš Chovanec

Světla: Dušan Sitek

Sedmi
mílové 

boty,
Sedmi
mílové 

boty,
aneb hledá se 

ženich, 

znacka: cert 

Dušan       S
itek

Prý má rohy, prská síru,

jak psisko je chlupatý,

kopyta má místo nohy,

to čertisko rohatý.

Vrčí, skučí, lidi plaší,

koulí po nich očima, 

hudry hudry, děti straší,

jak kůň stříhá ušima.

Žádná paní, zatím slečna!

Jsem čertice svobodná,

svatba se mnou pro ženicha,

bude velmi výhodná.

Můj taťka je známý Satan

a můj strýček Belzebub, 

ženich se mnou polepší si,

udělá výhodný kup.

Nevěsta jsem k pohledání,nemám ještě ženicha,v pekle, tam se těžko shání,mnohý čert už pelichá.

Proto nyní spěchám, hledám,bytost raděj člověčí,jak mi někdo zalichotí,je můj navždy, bez řečí.

VENDELÍN PÁPĚRA, švec MICHAL JUŘÍK

NANYNKA PÁPĚROVÁ, jeho žena VERONIKA PEKAŘOVÁ

ČERTICE TEOFILA TEREZA ŘEHÁČKOVÁ

SALAMANDRA, stará čertice ADÉLA ZÁVADOVÁ

KRÁL TONEMÁM JAKUB HENZELÝ

HRABĚNKA KÝVALKA, pobočnice        VERONIKA ZÁVADOVÁ

KMOTRA VĚDĚLKA EVA HLAVÁČOVÁ

Každý čert tou čertovinouna hony už zavání,
objeví se tu i onde,
komíny se prohání.

Kdo si s čertem jednou začne,musí býti potichu,
protože tím spolkem vlákalveš do svého kožichu.


