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KROUŽEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ VE HVOZDNÉ PODPORUJÍ:
Obec Hvozdná, IMPROMAT KLIMA spol. s r.o., H+M, Zlín a.s., OXALIS spol. s r.o., Pekárna VEKA s.r.o., 

ZOD DELTA Štípa, Spectra spol. s r.o., TRINITAS, Antonín Březík - Kovoobrábění, IT-HELP.CZ s.r.o., 

INTERNEXT 2000 s.r.o., E&H Jindřich Šošolík, RS Trnava, VABEX s.r.o., KLIMA STAV s.r.o., FRUNĚK INOX s.r.o., 

Stolařství Ivo Juřík,  Z STUDIO spol. s r.o., Tigris, spol. s r.o., IMAGO Zlín, spol. s r.o., Herman² studio, 

EPOS, spol. s r.o., Fond kultury Zlínského kraje, OZONTECH, s.r.o., KALINA INDUSTRIES s.r.o., 

Anežka Machová LIMEX Zlín a další.



Jeden byt, jeden páteční večer a návštěva souseda, 

která se tentokrát protáhne. Komedie drobných zápletek 

a malých překvapení  s trochou šlehačky.

Hrají:

Mirek   (spisovatel, manžel Věry)   Jaromír  Javora

Věra   (učitelka, manželka Mirka)  Bronislav  Vykopal

Mrázek   (inženýr, soused Věry a Mirka)   David  Langer

Scénář a režie:   Alena Herman

asistent režie:    Marek  Herman
scénografie:    Michal  Juřík
realizace scény:    Petr  Maštalíř
světla a zvuk:   Marek  Herman
líčení:     Pavla  Dostálová
nápověda:   Gabriela  Julinová
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Slovo autora
Po napsání a nastudování inscenace Kód nula, která byla dramatem, jsem věděla, 

že repertoár našeho divadla potřebuje něco nového pro zasmání.  I když drama bylo 

přijato kladně jak diváky, tak kritiky a z divadelních festivalů si odvezlo několik cen, 

situace si žádala komedii. 

Myslím, že byl duben a já jsem se po hlavě vrhla  do psaní. Místo toho, abych sáhla 

po nějakém zaručeném titulu, který mají lidé rádi, já si opět trvala na svém, že to musí 

být něco nového, našeho, co se zrodí ve Hvozdné. Tato euforie mi vydržela asi měsíc. 

Vše jsem odložila s myšlenkou, že na komedii nemám, abych opět v září sedla a psala. 

V říjnu byla první čtená zkouška  a jak to vše  dopadlo, posoudíte vy sami. 

Žádná hluboká myšlenka ani velká zápletka, jen jeden obyčejný páteční večer 

v panelákovém bytě. Možná jste trochu zaskočeni malinko vulgárním titulem, 

pod kterým je hra prezentována, ale věřte, že to je snad jediné vulgární slovo, 

které  v ní uslyšíte. 

Slovo režiséra
V případě této hry by titulu režisér více slušelo např. nápověda, kolega, spokojený 

divák či drobná součást realizačního týmu. 

Všem jsem ponechala takřka volnou ruku a fantazii k vyjádření postavy, ve které 

se ocitají. Samozřejmě takové ty pokyny – teď běž do leva, sedni, teď nalej panáka, 

zůstaly na mně, ale jinak to byla společná práce, která mi zpříjemnila nejeden 

zimní večer. 

Děkuji všem, kteří se na této inscenaci podíleli.


