PŘEDSTAVUJEME NAŠE HRÁČE :

Jiří Falešník - věk : 30+ (benjamin souboru)
Andrea Vajdíková - věk: 30+
postavení: 1.etýda: Anna - žena poprvé na fotbale
2.etýda: Andrejka – hlas. pedagog Lindy
přednosti: rychlá mluva, rozvaha, logické myšlení při hře,
manžel za oponou
slabiny:
slabý jevištní hazard, nízké požívání povzbuzujících
nápojů
motto:
LÉPE SE S TÍM SMÍŘITI, NEŽ S TÍM NĚCO DĚLATI

postavení: 1.etýda: Strýc Jura - manžel Anny, té co je tam poprvé
2.etýda: Antonín - pan domácí
přednosti: dobrá paměť, univerzální hráč, zápal pro hru, ostrý útok
slabiny:
slabost pro mladé hráčky a obec Tasov, ostré slovo,
vysoká spotřeba povzbuzujících nápojů, vznětlivost,
manželka v hledišti
motto:
URVI CO MOŽEŠ

František Pavlica (Bobr) - věk: 30+
Eva Kubišová - věk: 30+
postavení: 1.etýda: Janička - pracovnice pohostinství a rozhodčí
(pozor dvojrole)
2.etýda: Marie – paní domácí
přednosti: jevištní hazard, odvaha, hbité čelisti, bystrý zrak,
rychlý útok, výpad
slabiny:
nečekaný útok, manžel za oponou, častá změna
textu, panika, detailistka
motto:
CO NA SRDCI - TO NA JAZYKU

Jitka Pavlicová (Bobrovka) - věk: 30+
postavení: 1.etýda: Marie - fotbalová fanynka (její muž stojí přes
jedno)
2.etýda: Linda - zpěvačka
přednosti: dobrá obrana textu, výrazovost, režie, obrněnost
při nácviku
slabiny:
manžel na jevišti, častá změna textu, profesionální
nervozita
motto:
HLEDÁM KLID Zn. Spěchá

Marie Pavlicová - věk: 30+
postavení: 1.etýda: paní, co jich potká na začátku
2.etýda: Maruna - poštovní doručovatelka
přednosti: rozvážná hra, smysl pro vhodné slovo, klid, úsměv
slabiny:
pomalý vstup do hry, přílišná horlivost pro slovo
na střídačce
motto:
NENÍ MALÝCH ROLÍ ….

postavení: 1.etýda: Strýc Franta - manžel fotbalové fanynky
2.etýda: Kája – přítel zpěvačky Lindy
přednosti: všestrannost, němá hra, mimika, bojovnost, malba
na cokoliv
slabiny:
impulzivnost, manželka na jevišti, vysoká spotřeba
povzbuzujících nápojů, neudržitelnost myšlenky (ostatní
ještě udrží ...)
motto:
CO SEM SI NADROBIL, TO SI AJ SNÍM (nebo vypiju)???

Václav Petrucha - věk: 40+ (nestor souboru)
postavení: 1.etýda: Strýc Václav - fotbalový fanoušek
2.etýda: Josef - manžel poštovní doručovatelky
přednosti: rozumová hra, dobrá obrana, univerzální hráč, rozvaha
slabiny:
manželka v hledišti, vysoká spotřeba povzbuzujících
nápojů
motto:
KE VŠEMU VŽDY ČELEM

Mirka Frolová - věk: 30+
postavení: 1.+2.etýda: nápověda
přednosti: empatické vlastnosti, schopnost vcítit se do rolí
hráčů, prožívání celého představení, skrytá síla souboru
slabiny:
sedavá funkce, nenápadnost
motto:
I NEVIDITELNÉ JE DŮLEŽITÉ

Jan Kubiš - věk: 40+
postavení:
přednosti:
slabiny:
motto:

světla, kulisy, vše co je třeba
fyzická síla, klid, rozvaha, trpělivost (zvyk z domu)
ostrý jazyk manželky, pomalý krok
ZVYK JE ŽELEZNÁ KOŠILE

Petr Vajdík - věk: 30+
Jarka Petruchová - věk: 30+ (eléfka souboru)
postavení: 1.etýda: fotbalista, co tam hraje a proběhne
2.etýda: Jaruška - vizážistka zpěvačky Lindy
přednosti: pohyblivost, rychlost, péče nejen o doplňky stravy
spoluhráčů
slabiny:
nízký váhový průměr, výrazný smích, malá spotřeba
nápojů
motto:
S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP ...

postavení: světla, kulisy, vše co je třeba,
mistr dřeva
přednosti: klid, rozvaha, pracovitost
slabiny:
jeho žena Andrea, klid, rozvaha,
neumí relaxovat
motto:
POHODA, KLÍDEK A TABÁČEK

Hroznolhotský ochotnický spolek Hrozen

Mirek Mézl - věk: 20+
postavení: zvuk, hudba
přednosti: trpělivost, klid, zajištění zvuku, bleskový odhad
situace, předvídavost, hbitost
slabiny:
vysoké napětí, nebezpečí úplného ticha
motto:
POZOR, VAŠE HLASY MÁM VE SVÝCH RUKÁCH

společný rys všech hráčů a hráček:
smysl pro humor, radost ze hry a společného setkávání, improvizace, vysoké napětí, vysoká
spotřeba pevných i tekutých povzbuzujících prostředků, zvýšená únava, hra nadoraz,
nemožnost jakékoliv alternace, tréma

Vás vítá

IV. Hroznolhotské
etýdy
1. etýda

Mač – aneb stejně bude po mojém (autor: Andrea Vajdíková, Eva Kubišová)
2. etýda

společné motto: „HUMOR JE VÁŽNÁ VĚC“ (Werich)

Život Bio néni Rio (autor: Jitka Pavlicová)

Bez srandy a psiny se sice dá žít, ale co je to za život? A tak ten, kdo dokáže
nastavit humorné zrcadlo nám, chybujícím lidem, a taky sám sobě, je ten, kdo nám
ulehčuje žití. Tím, jak nám ukazuje tvář lidské hlouposti, nás zbavuje tíhy
společenských zábran a konvencí a dodává nám odvahy. Smích obrozuje. A právě
smích a sranda jsou nejcennější devízou autorského divadla, které připravují
ochotníci z Hroznové Lhoty. Rok co rok se na ně těším a jsem v napjatém
očekávání, čím autorky polechtají mou bránici letos. Zatímco zábavným pořadům
České televize se zasměji jen málokdy, po představení v Hroznové Lhotě mě
bolívá ještě dlouho břicho od smíchu. Čím to je? Asi proto, že zdejší slovácký
humor má dobré patrony – Zýbalova strýčka Plevu, Galuškova strýca Pagáča a
Vaška Mlýnka z Kuželova. A jakou zábavu mohou stvořit, řekněte mi, v televizi,
jejímiž patrony jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Poslanecká
sněmovna?
PaedDr. Jiří Jilík

Upozorňujeme diváky, že jakákoliv podobnost hlavních hrdinů s vámi,
je zcela čistě záměrná !!
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáhají a podporují nás.
Vám všem, kteří se na nás chodíte dívat za vaši přízeň a odvahu DĚKUJEME.

Aktuality, komentáře, názory, fotky najdete na

www.spolekhrozen.cz
Kresby: František Pavlica
Náklad: 1500 výtisků a možná aj víc
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