
Divadelní soubor Jiráskova divadla v Hronově
zastoupený

Kulturním a informačním střediskem Hronov
nabízí pro Vaše kulturní zařízení

novou inscenaci našeho divadelní souboru. 

Vítězné představení Krajské přehlídky činoherního
a hudebního divadla v Červeném Kostelci 2016

ALOIS JIRÁSEK:

VOJNARKA
Drama o 4 dějstvích

Režie: Ing. Miroslav Houštěk

Scéna: ak. malíř Ivan Krejčí
Hudba:                                   J. Kasal, J. Drejsl
Zvuk: M. Kops
Technická spolupráce: P. Lelek, J. Weber, D. Kolínová, P.  Lelek
 Nápověda: H. Peterková
Masky a líčení: M. Čermák

Osoby a obsazení:

Madlena Vojnarová - selka        Lucie Peterková
Jakub Vojnar - její švagr Pavel Zuzek
Antonín Havel - kyrysník Richard Kašpar
Havlová - jeho matka Jaroslava Červená
Jan Hruška - zpěvák                   Miroslav Lelek
Bětka, děvečka u Vojnarové Vlaďka Rousková
Martin - pohůnek u Vojnarové  Dan Zobal
Drtina - muzikant Rostislav Hejcman
Brožek - muzikant Lubomír Červený
Hospodská Ivana Richterová
Vesnický lid.

Děj se odehrává roku 1860 ve východních Čechách při moravských hranicích 

O Vojnarce
Významný  americký  divadelní  kritik  Walter
Kerr  kdysi  napsal,  že  žádný  divadelní  autor
nevymyslí lepší příběh než život sám. I příběh
Vojnarky převzal Alois Jirásek ze života jedné
východočeské vesnice.
Ve vsi žil mladý čeledín Antonín Havel se svou
matkou a starším bratrem Františkem a také
mladá děvečka Madlenka. Antonín a Madlenka
se  do  sebe  zakoukali.  Často  spolu
na tancovačkách tancovali. Jen měsíček věděl,
jak  se  měli  rádi,  když  Antonín  Madlenku
po tancovačkách vyprovázel.



Byli šťastni a těšili se na společný život. Ale ve vsi žil
i  starší  bohatý  sedlák  Josef  Vojnar,  kterému  se
Madlenka líbila.  Rád by ji  získal  za  ženu.  Po velkém
přemlouvání  a  naléhání,  hlavně  Madleniny  matky,
která viděla  ve  sňatku s  bohatým sedlákem zajištěný
život  pro  dceru i  pro  sebe.  Madlenka povolila  a  dala
souhlas  ke  sňatku  s  Vojnarem.  Zoufalý  a  nešťastný
Antonín  nepřenesl  její  zradu  přes  srdce  a  dal  se
na vojnu. Madlenka se vdala za staršího Vojnara, měla
s ním syna Honzíka a posléze ovdověla. Bratr Vojnarův
Jakub se stal Honzíkovi poručníkem a Madleně rádcem
ve vedení statku.
A v této době, se  po osmi letech, vrátil z vojny Antonín.

Přežil  krvavou bitvu  u  Solferina.  Vyvázl  s  několika  zraněními.  Nabídli  mu službu  na  Vojnarčině
statku. To je úvod a další osudy postav hry, jsou obsahem Jiráskovy ,,Vojnarky“.
Je to smutná hra s tragickým koncem, ale hra o nešťastné lásce nemůže skončit jinak. 

  Ing. Miroslav Houštěk, režisér

„Z  dramatického  díla  Aloise  Jiráska  žije  dnes  na  scéně
vlastně jen jeho Lucerna. A přece jeho hry mají dnešnímu
publiku co říct.
Inscenace  Vojnarky,  kterou  uvádí  Soubor  Jiráskova
divadla  z  Hronova  v  režii  Miroslava  Houšťka,  je  toho
výmluvným  důkazem.  V  jejich  podání  není  Vojnarka
dobovým  vesnickým  dramatem,  ale  ryze  moderním
příběhem  ženy,  která  podlehne  své  přirozené  touze  po
muži, jehož před lety velmi milovala a vůči němuž navíc
trpí pocitem viny. Příběhem, který se může stát kdekoli a
komukoli i  dnes.  Příběhem o vášni, zklamání, hořkosti,
příběhem  hraným  s  velkou  naléhavostí,  v  strhujícím
tempu a s výbornými hereckými výkony. A starý dobrý
Jirásek v něm dosahuje poloh téměř strindbergovských.“
PhDr. Radmila Hrdinová, Divadelní kritik (Právo)

Podmínky hostování:

Technické požadavky 
● klasické svícení 
● zvuková aparatura od pořadatele
  na místě, minidisk vozíme vlastní

● nutnost vrtání do podlahy

Náklady - doprava souboru a kulis do místa konání (1 km – Kč 22,- + půjčovné dodávek Kč 600,-)
       - mzda techniků (1 hodina cca Kč 360,-, počítá se od výjezdu z Hronova)
       - náklady na realizaci Kč 3 500,-- (hudba, kostýmy, amortizace scény atd.)
       - občerstvení formou teplého jídla pro 16 osob v místě konání

Délka představení - 100 min. včetně přestávky, čas na přípravu - 120 min., čas na bourání - 30 min.

Kontakt:  Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
        Tel./fax:491 483 314; e-mail: r  editel@kulturahronov.cz

Kontaktní osoby:  Lucie Peterková – 777 613 767, brebofka@centrum.cz
Kollertová Marcela, ředitelka KIS Hronov - 737 608 373, 

                                                                                    

Přejeme hodně kulturních úspěchů a společně s našimi herci se těšíme na další spolupráci.
Brzy na viděnou u vás! 

mailto:kis@mestohronov.cz

