
Divadlo ze stodoly nabídlo hru
proloženou zpěvem a hudbou
Hlavní osou příběhu je láska kovboje ke sličné dceři sedláka, diváky oslovily výkony herců

RADKA KOČOVÁ

Skřipel – K bohaté kulturní
tradici obce Osov přispěli
ochotníci premiérovým uve-
dením divadelní hry Josefa
Kozáka Kdyby tady bylo pivo.

„Zmíněný autor je zároveň
zakladatelem a principálem
osovského amatérského Di-
vadla ze stodoly, jehož prvo-
počátky sahají až k roku 2001,“
říká kronikářka obce a divač-
ka Marie Plecitá. Jak dále
uvedla, své první divadelní
představení tento soubor na-
bídl v létě roku 2008 na mlatě
skutečné stodoly, kde uvedl
s velkým úspěchem tři Čap-
kovy povídky.

Zaplněný sál
Následovaly další kusy
a věhlas divadla narůstal.
„Také v polovině letošního
ledna návštěvníci zaplnili sál
v bývalém hostinci ve Skřipli
do posledního místa. Scéna se-
stávala z dlouhého stolu, kde
se potkávaly postavy nejrůz-
nějších vyznání, názorů a ži-
votních postojů. Byl tu šaman,
indiánka, námořník, žid, pas-
tor, sedlák, mladý kovboj, sed-
lákova dcera, indián a ti všich-
ni dohromady tvořili trochu
podivnou společnost popíjejí-
cí namísto kýženého studené-
ho piva teplý čaj,“ popisuje
Marie Plecitá s tím, že samot-
ný děj není nikterak složitý.
Hlavní osou příběhu je láska
mladého kovboje ke sličné
dceři sedláka.

Ten se ke svazku staví zpr-
vu nepřátelsky, ale jak už to u
takových příběhů bývá, svůj
názor nakonec změní a mla-
dým požehná. „Nutno vy-
zdvihnout, že přínosem a obo-
hacením kusu je forma prove-
dení. Hra je proložená zpěvem
a hudbou, která je zčásti pře-
vzatá, zčásti dílem Pavla Ča-
bouna, který je vedle Jiřího
Hály a Josefa Kozáka i auto-
rem písňových textů,“ připo-
mněla Marie Plecitá.

Vtip hry
Podle diváků vtip hry a pro-
pojení mluveného slova s pís-
ňovými výstupy připomíná
princip, na němž si svoji skvě-
lou pověst vybudovalo napří-
klad pražské divadlo Ypsilon a
je divácky velmi vděčný, jak se
potvrdilo i v tomto případě.

„Účinkující do jednoho od-
vedli výborné výkony herec-
ké i pěvecké, dá se říci až pro-
fesionální. Autor hry projevil
velkou invenci i v samotném
závěru, který je skutečně pře-
kvapivý a velmi vtipný, jako
ostatně celá hra,“ uzavírá Ma-
rie Plecitá s tím, že poděková-
ní za zprostředkování příjem-

né zábavy zaslouží bez rozdílu
všichni účinkující ve složení
Petr Novotný, Zdena Seidlo-
vá, Josef Kozák, Luboš Vaňa-
ta, Pavel Čaboun, Filip Jan-
dus, František Šebek, Standa
Houba, Lukáš Jahoda, Lucie a
Anna Sedláčkovy, Markéta
Šebková a Pavlína Čabouno-
vá. Ke zdaru představení při-

spěli značným dílem i tech-
ničtí spolupracovníci, jmeno-
vitě jde o Pavla Zavadila a Pav-
la Čabouna.

V dalších vydáních Be-
rounského deníku nabídneme
čtenářům rozhovor s autorem
scénáře Josefem Kozákem,
který připravila kronikářka
Osova Marie Plecitá.

KDYBY tady bylo pivo. To je název hry, jejíž premiéru uvedli herci Divadla ze stodoly ve Skřipli v bývalém
hostinci. Představení zhlédlo přibližně sto diváků. Foto: Marie Plecitá

ÚČINKUJÍCÍ do jednoho odvedli výborné výkony herecké i pěvecké, dá se říci až profesionální.

V Rodinném centru Kaleidoskop dostávají
děti prostor pro vlastní tvořivost
Hořovice – Rodinné centrum Kaleidoskop můžete navštívit kaž-
dý den kromě čtvrtka. Pravidelně ve středu dopoledne se zde ko-
ná program pro rodiče s dětmi se vzdělávacími prvky Montes-
sori, který vede Jana Synovcová. Další programy jsou zveřej-
ňovány na webových stránkách Domečku Hořovice. Do Kalei-
doskopu mohou zájemci přijít bez předchozího přihlášení a vy-
braného programu. Mohou si zde si jen tak pohrát s dětmi, ne-
chat dětem prostor pro vlastní tvořivost a vyměnit si zkušenos-
ti s výchovou dětí s ostatními maminkami. (rak)

Hlavní třída v Králově Dvoře Počaply byla vždy rušnější

POČAPLY. Hlavní třída Králova Dvora je Levínský kopec. Kdysi hlavní tah z Prahy do Plzně a naopak. Pamětníci si ještě dnes vybavují, jak se projíždělo dělnickou kolonií.Kolonii
tvořilo 20 domů, postavených v roce 1905 podle návrhu architekta A. Wertmüllera. Vlevo býval obchod s oděvy. Domy jsou v současné době zrekonstruované a silnice je nejruš-
nější částí Králova Dvora. Archiv V. Víška

BEROUN V PROMĚNÁCH ČASU

Je ve vaší obci místo, kam ráda chodíš?

Anička Hošková, školačka
Lounín

V naší obci toho moc není. Bydlím v Lou-
níně, a to je velmi malá obec u Suchomast.
Moc lidí v ní nežije. Máme v ní ale parčík a
tam chodíme venčit psy. Já tam chodím s ka-
marádkami velmi ráda. Hlavně v létě. V par-
číku jsou lavičky, takže si tam můžeme i od-
počinout. (rom)

Otázka dne:

BEROUN

Na výstavě spatříte
nejen snové krajiny
Kytarový virtuos, skladatel
a profesor pražské AMU Ště-
pán Rak vystavuje v galerii
Holandského domu své foto-
grafie, kterými nejen zajíma-
vým způsobem dokumentuje
zajímavé okamžiky svého ži-
vota, ale také například vy-
tváří snové krajiny. V cyklech
Metamorfózy a Ocelové město
pozměňuje realitu míst dobře
známých i obvyklých. Výsta-
va nazvaná Krajinami snů po-
trvá až do 29. ledna. (rak)

Neznámý řidič poškodil v Lochovicích
dopravní značku, z místa nehody ujel
Lochovice – Poškozenou svislou dopravní značku s nejvyšší do-
volenou rychlostí za sebou nechal řidič v obci Lochovice, a to na
silnici třetí třídy. Dosud nezjištěný řidič dopravní nehodu neo-
známil, tak jak mu ukládá zákon a z místa nehody ujel dosud ne-
zjištěným směrem. V souvislosti s touto dopravní nehodou ne-
bylo hlášeno žádné zranění osob. Krajské správě a údržbě sil-
nic, v jejímž majetku poškozené dopravní značení je, vznikla
škoda dva tisíce korun. (rak)

Jarmila Novotná účinkovala šestnáct
sezón v Metropolitní opeře v New Yorku
Beroun – Již tento týden bude v berounském Muzeu Českého
krasu otevřena nová výstava. Vernisáž se koná zítra od 18 ho-
din. Výstava přiblíží život a dílo opěrní divy Jarmily Novotné.
Česká sopranistka patřila k nejzářivějším zjevům světové oper-
ní scény 20. století. Během své kariéry zpívala po celém světě,
především v Berlíně, Salcburku či Miláně. Domovskou scénou
se jí stala Metropolitní opera v New Yorku, kde účinkovala pl-
ných šestnáct sezon ve významných úlohách. Tato výstava na-
skytne jedinečný pohled do jejího života. Součástí budou i vel-
koformátové fotografie kostýmů Jarmily Novotné z Metropo-
litní opery v New Yorku a její portréty. Výstava se koná ve spo-
lupráci se Zámkem Liteň. (plš)

V Městské knihovně Zdice je zajímavá
přednáška o duševním zdraví a rovnováze
Zdice – V Městské knihovně Zdice se koná další zajímavá akce,
a to pro lidi, které zajímá jejich duševní zdraví a životní rovno-
váha. Přednáška nazvaná Rovnováha v životě aneb jak si udržet
zdraví, co nám chce naše tělo říci, jak odstranit příčiny našich
nemocí a problémů, dobré zdraví je harmonie může oslovit ši-
rokou veřejnost. Potřebné rady může poskytnout jak střední,
tak i starší generaci. Psychosomatika je mnohdy příčinou růz-
ných civilizačních chorob a neduhů. Jak si mohou lidé pomoci a
jak se jich zbavit, to se dozvíte 18. února v 18 hodin v přednášce
Dany Burandové. (rom)
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Přijmeme

Životopisy pro výběrové řízení zasílat 
na e–mail: angelov.r@a-royal.cz 

 773 758 101

UKLÍZEČKU
pro úklid administrativní budovy
a čističe pro průmyslový úklid 

do Hořovic

Požadujeme: pečlivost a spolehlivost. 
Možné i brigádně. Nástup od 1. 2. 2016


