
! DIVADLO JE TU !  
 

Vážení příznivci divadla přinášíme Vám podrobný program  

Divadelního festivalu „V Kravatě“, ročník 2/16.  
 

3. – 6. 11. 2022 Poběžovice ožijí divadlem. Staňte se součástí našeho divadelního dění.  
 

PROGRAM – DIVADLO 
 

ČTVRTEK 3. 11. 2022 

20:00 Slavnostní zahájení 
Divadelní soubor Horšovský Týn  
Michael McKeever: Neběhej s nůžkama v ruce 
 
KINO 
 
 

Anotace hry: 
Když byl Charlie malý, říkala mu maminka: 
„Neplav moc daleko, nebav se s cizími 
lidmi, neběhej s nůžkama v ruce“. 
Poslušný Charlie prožije velkou část života 
podle pravidel a když mu diagnostikují 
Lou Gehrigovu nemoc, uvědomí si, že svůj 
život promarnil a jako vždycky utíká… 
Nakonec přichází na to, že nemít odvahu 
a bát se riskovat znamená nežít, že pravá 
smrt je vlastní slabost. 
Hra pojednává o podstatných věcech  
v lidském životě, o lásce, o smrti  
a o smyslu života, jde o komedii, v níž ale 
nejde zdaleka jen o zábavu. 

PÁTEK 4. 11. 2022 

10:00 Dětské představení pro MŠ Poběžovice, 1., 2. a 3. tř. ZŠ 
Poběžovice 
Divadýlko Kuba J. K. 
Jaroslav Ipser: Kašpárek to zařídí 
 
KINO 

Anotace hry:  
Pták zlatá vejce snášící, unesený 
loupežníkem, princezna unesená čertem 
do pekla, král, se kterým to stále 
královsky seká, čarodějnice, která si chce 
z princezny uvařit omlazující lektvar, 
Honza, který musí princeznu zachránit a 
kašpárek, který všechno zařídí, aby 
pohádka měla šťastný konec.  
Groteskní loutkoherecká podívaná 

20:00 Divadlo JakoHost, z. s. 
Kathrine Kressmann Taylor: Adresát neznámý 
 
KINO 
 

Anotace hry: 
Dopisy, které si mezi sebou vyměňují dva 
přátelé německého původu - Žid Max 
Eisenstein a jeho bývalý obchodní partner 
Martin Schulse, rozhodnuvší vrátit se po 
čtrnácti letech strávených ve Spojených 
státech do Německa, zobrazují události, 
které byly inspirovány drsným chováním 
Němců ke svým americkým známým. 

SOBOTA 5. 11. 2022 

14:00 Divadelní studio D3 Karlovy Vary 
Vladislav Vančura, Petr Richter: Kubula a Kuba Kubikula 
 
KINO 
 
 

Anotace hry: 
Zimní pohádka pro malá medvíďata  
a jejich strašidla. O medvědáři Kubovi, 
nezbedném medvídkovi Kubulovi  
a strašidýlku Barbuchovi. Kouzelný příběh 
o putování zimní krajinou, vtipných 
kouscích pro pobavení dobrých lidí  
a kamarádství s kovářovic Lízinkou a jejími 
sourozenci. A možná se polepší i nadutý 
starosta…  
Pohádka je určena pro děti od 5 do 105 
let. 

19:30 Slova má Jiří Pelikán Krátká ukázka z tvorby 



 
KINO 
 
Divadelní soubor Kozina při městu Hostouň 
Josef Beran: Nejlepší jsou studený 
 
KINO 

Odrecituje Divadelní soubor Poběžovice 
 
 
Anotace hry: 
Komedie pojednává o laskavých tchýních 
a jejich věčných dětech. Příběh o tom, jak 
přílišná láska k dětem a nekonečná 
tolerance jejich nesamostatnosti se může 
obrátit proti rodičům. 

NEDĚLE 6. 11. 2022 

15:00 Nána divadélko 
Milena Jelínková: Ovčí pohádka 
 
KINO 
 
 

Anotace hry: 
Bylo nebylo, na zelené louce páslo se 
stádo oveček. Ale jednoho dne se začaly 
ztrácet. Kam se ztrácejí? A proč beran 
vyhlásil přísný zákaz se na cokoli ptát? A 
oč je černá barva horší než bílá? Na 
všechny své otázky najde odpověď malé 
černé jehňátko, které ovečky nejen 
zachrání, ale vyzraje i nad zlem a 
hloupostí. 

20:00 Ochotnický divadelní soubor Pokoutníci  
Pavel Jarolin: Malý kabaret 
 
KINO 

Anotace hry:  
Divadelní představení plné scének a 
neotřelého humoru. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

PÁTEK 4. 11. 2022 

16:00 Drátenický workshop:  

Dana Soukupová 

   
 
FARA 

 

Popis: 

- pro dospělé, kapacita 10 

účastníků 

- vstupné 50,-/ osoba 

 
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM!  

SOBOTA 5. 11. 2022 

9:30 Dramaticko-výtvarný workshop: 

Téma: Rekvizita 

 
FARA 

 

 

Popis:  

- pro děti od 5 let, mladší  

v doprovodu rodičů 

- vstupné 50,- / dítě 

   

 
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! 

16:00 Slavnostní přijetí divadelníků u pana starosty na 

radnici 

 

NEDĚLE 6. 11. 2022 

9:30 Dramaticko-výtvarný workshop:  

Téma: Marioneta 
 

FARA 

Popis:  

- pro děti od 5 let, mladší 

v doprovodu rodičů 

- vstupné 50,- / dítě 

   

 
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! 

Po celou dobu festivalu: 
- Fotokoutek, kino 

Vstupné: 



Divadelní představení pro dospělé diváky 120,- Kč 

Dětská divadelní představení 80,- Kč/ dítě, doprovod zdarma 

 
Možnost zakoupit permanentku na všechna divadelní představení pro dospělé diváky za 
cenu 400,- Kč/ osoba. 
Předprodej vstupenek a permanentek bude zahájen od 1. 10. 2022. 
Rezervace na vstupenky a na workshopy od 1. 10. 2022 na tel.: +420 730 890 861 

 

 

Změna programu vyhrazena. 


