
Instrukce č. 1 

BUDIŽ STÍN! 
samozvaná národní přehlídka divadla stínového, zejména meotarového 

sobota 5. a neděle 6. října 2019 v Poniklé (malebné toť vsi na patě Krkonoš) 

Kulturní dům „Kantýna“ (čp. 265) a těsné okolí 
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Program 
(…se tvoří, zatím lze s jistotou říci pouze tolik, že bude úchvatný!) 

 

Praktické info: 
- Ubytování přímo v ubytovně kulturního domu, takže celá přehlídka se dá zvládnout 

„v bačkorách“ (postel povlečená, občas patrová, toalety a sprchy společné na chodbě – 

holky a kluci tedy ale zvlášť!). Ubytování pro soubory, seminaristy a porotu zdarma; 

Fajnovky si připlatí a mohou bydlet klidně v některém z místních pensionů 

- Stravování bude zajištěno přímo v budově kulturního domu; hrající soubory a porota 

zdarma 

- Bar bude po celou dobu přehlídky otevřen přímo v budově kulturního domu 

- Příjezd a odjezd zvládnete. Do Poniklé, představte si, vede silnice I. třídy, jezdí vlaky 

i autobusy. Parkování přímo u kulturního domu, od autobusu to každý dojde, k vlaku 

po dohodě zajede kočár (jelikož jedna z lávek přes Jizeru je toho času opravovaná, 

tudíž byste museli ťapat 1,4km – na což nemusí být každý zvědavý, žejo?) 

- Vstupné symbolické: 30,-Kč na jednotlivé představení, nebo 100,-Kč na celou 

přehlídku (soubory, porota a seminaristé zdarma)  

- Vítěz obdrží putovní pohár a četné ceny 
- Sponzoři, neváhejte! Podpora této akce Vám bude ke cti! 

- Bacha – president přehlídky je chaotik, organisace bude notně improvisovaná, bude to 

dobrodružné! 

 

Hrací prostory 
…zatím není pevně určeno, kdo co a kde bude hrát. Leccos se vyvrbí na místě. Základní 

nabídka: 

- Sál A (8x11m) – cca 60% hlediště venkovského kulturáku 

- Sál B (8x5m) - čistě jen jeviště za zataženou oponou (až dost komorní, ale třeba 

zrovínka dobré, černé šály lze vyhodit, stěny jsou světle šedé) 

- Sál C – vznikne roztažením opony – nabízí pak hrací prostor s vyvýšeným jevištěm a 

připraveným divadelním nasvícením a nazvučením  

- Sál D (5x11m)– přísálí; taková celkem nudle bez ničeho, zde asi bude hrát domácí 

soubor a budou zde probíhat Hovory o divadle, neb je to přímo u baru 

- Sál E (8x6m) – zbylých 40% z hlediště – zde předpokládám meotarový seminář, 

k tomu lze využít přidružený balkon (6x3m)  

- Sály F – Z - alternativní prostory po budově kulturního domu i kolem něj (si 

omrknete) 

…měli bychom umět vše zatemnit, alespoň částečně nasvítit a alespoň trochu elevovat 



 

Ubytování 
„Ubytovna“  

Přímo v budově kulturního domu; společné toalety a sprchy na chodbě – kluci a holky 

zvlášť  (kapacita 45 osob); Spaní na povlečených postelích, částečně patrových palandách.  

Jednotlivé pokoje: 

3 osoby (z toho 1 na patře)  

4 osoby (z toho 2 na patře)  

4 osoby (z toho 2 na patře)  

3 osoby (z toho 1 na patře) 

4 osoby (z toho 2 na patře)  

5 osob (z toho 2 na patře)  

3 osoby (z toho 1 na patře)  

8 osob (z toho 4 na patře) 

10 osob (z toho 4 na patře) 

1 osoba – (nouzová nocležna pro největší zvíře; jedná se o „adaptovanou“ malou úklidovou 

místnost, pokoj disponuje soukromím a vlastní výlevkou!) 

 

„Jeviště“ (kapacita max. 15 osob, nebo na sardinky) 

Ve spacáku na jevišti a v divadelní šatně – na zemi je koberec, toalety a sprchy v rámci 

budovy 

 

„Ouřad“ (kapacita max. 8 osob, nebo na sardinky) 

Ve spacáku v zasedací síni obecního úřadu (Poniklá 65; vzdáleno 350 m od kulturního domu), 

na zemi je koberec – vl. kuchyňka ano, WC ano, sprcha ne 

 

-  -  -  -  - 

Pro náročnější lze zajistit i placené ubytování, jeho aktuální kapacitu a kontakty doplníme 

v příštích instrukcích: 

 

 

Divadelní seminář s Hankou Voříškovou 
Inspirativní seminář s věhlasnou loutkářkou v rozsahu cca 2 x 2 hodiny. (Upřesníme) 

 

Kontakt pro přihlášky: 
Tomáš Hájek 

603 569 389  

Hajecek@seznam.cz 

 

 

Podrobněji vše v budoucnu osvětlí: 

-  

- programová brožura 

- přehlídkový zpravodaj 

- improvisace na místě činu 

 

 


