
DIVVOOCH
Diva d l o vod ě ra d ských ocho tn í ků

uvádí

Ochotnické divadlo

při Kulturní komisi

ve Voděradech

divadelní komedii

Divadelní spolek děkuje všem sponzorům a 
externím spolupracovníkům za materiální 
i finanční podporu a za mnohdy anonymně 
poskytnutou pomoc. 

Obora: 14. ledna 2017 v 16:00 hod.
Petrov: 21. ledna 2017 v 16:00 hod.

Drnovice: 10. února 2017 v 19:00 hod.
Drnovice: 11. února 2017 v 17:00 hod.
Rozseč: 25. února 2017 v 17:00 hod.
Křetín: 11. března 2017 v 17:00 hod.

Zbraslavec: 25. března 2017 v 17:00 hod.
Délka představení: 2 hodiny

CHARLEYOVA	TETA



Vážení a milí diváci!

Smích a humor udržují člověka v pohodě a 
pomáhají mu nezbláznit se z mnohdy šílených 
situací a životních zkoušek. Zřejmě i tento fakt je 
jedním z důvodů, proč jsou komedie oblíbeným 
žánrem.

„Charleyova teta” je divadelní komedie 
anglického autora Brandona Thomase z roku 
1892, v níž zúročil skutečnou historku ze 
studentského ž ivota svého někdejšího 
spolubydlícího vyprávěnou cestou vlakem. Napsal 
ji na objednávku slavného komika té doby, W. S. 
Penleyho. 

V českém prostředí byla tato nejslavnější 
Thomasova hra poprvé uvedena v roce 1894 
v Národním divadle, jen dva roky po světové 
premiéře. Od té doby je doslova stálicí mezi 
veselohrami na našich scénách. Oblíbenost 
komediální zápletky se záměnou osob, zvláště 
pokud jde o přestrojení muže za ženu, je snad 
věčná! Charleyova teta je navíc jednou z nejlépe 
napsaných komedií všech dob a patří tak do 
„zlatého fondu“ tohoto žánru. Skýtá výjimečné 
komediální herecké příležitosti, a to nejen v roli 
Babberleyho, tedy představitele falešné tety.

Čerství absolventi oxfordské univerzity Jack a 
Charley  jsou zamilovaní do dívek z „lepší” 
společnosti - Kitty a Amy. Touží se co nejdříve 
zasnoubit se svými láskami. Ale problém je v tom, 
že jim chybí oficiální doporučení vážené osoby, jak 
vyžaduje dobová etiketa. Jako na smilování tedy 
oba čekají na příjezd Charleyho bohaté tety 
z Brazílie, aby za její pomoci  dosáhli vysněného 
cíle. Ovšem teta má zpoždění, dívky musí příští 
den odjet do Skotska a Jack s Charleym se tak 
dostanou do svízelné situace, neboť jejich 
vyvolené již mají každou chvíli přijít na smluvený 
oběd! Realizaci odvážného nápadu již nelze 
odkládat: jejich záchranou se má stát kamarád, 
věčný student lord Babberley, který je obvykle „pro 
každou špatnost“. Když tedy nakonec chtě-nechtě 
svolí, že bude v přestrojení představovat 
Charleyovu tetu, aby spolužákům pomohl, vůbec 
netuší, do jak komplikovaných situací to jeho 
samotného i ostatní přivede. A co teprve, když se 
pak objeví i skutečná teta!

S cílem udržet Vás v dobré náladě a
s poděkováním za Vaši diváckou přízeň

členové Divvoocha.

Osoby a obsazení Když chlap hraje ženskou, je to dřina,

ale taky velká psina!

Lord Fancourt Babberley, řečený Babbs,
věčný student oxfordské univerzity

 Vladimír Křepela

Jack Chesney,
čerstvý absolvent oxfordské univerzity

 Petr Koudelka

Charley Wykeham,
čerstvý absolvent oxfordské univerzity

  Pavel Švec

Brasset,
Jackův kolejní sluha Jan Pilský

Kitty Verdunová,
svěřenka pana Spettigua Petra Zouharová

Amy Spettiguová,
neteř pana Spettigua Šárka Konečná

Sir Francis Chesney,
plukovník koloniální armády v. v.

 Leoš Zouhar 

Stephen Spettigue,
oxfordský advokát Otto Chromý

Dona Lucia d´Alvadorez,
Charleyova teta z Brazílie Iveta Španělová

Ela Delahayová,
schovanka dony Lucie Lenka Plevačová

Farmer,
Babbsův kolejní sluha Stanislav Gregor

Sledování textu Zuzana Švancarová

 Radim Pavel

Osvětlení, zvuk Věra Křepelová

 František Pavel

Scénické dekorace Iveta Španělová

 Martina Španělová

Hudební spolupráce Petr Koudelka

Technická spolupráce Otto Chromý

 Leoš Zouhar

Asistentka režie Lenka Plevačová

Režie Jarka Konečná
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