PRVNÍ LETOŠNÍ PŘEDSTAVENÍ ZAČÍNÁME VTIPNOU KOMEDIÍ NA TÉMA SVATBY!
Zahajujeme opět letošní návštěvy večerních divadelních představení v ostravských divadlech. Prvním, na
úvod lehčím, žánrem bude komedie DOKONALÁ SVATBA. Dále také tato sezóna slibuje velké divadelní
„pecky“ – JESUS CHRIST SUPERSTAR (po 2 letech jsem konečně sehnal vstupenky), muzikál REBECCA
a komedie HABAĎŮRA, na které jsme již byli před 4 lety, ale je natolik úžasná, že ji klidně uvidím znovu.
Takže využijte první divadelní možnosti v tomto školním roce a pozvěte někoho do divadla. Nebo si můžete
splnit „povinnou“ návštěvu kulturního zařízení.
Vstupenky mám již u sebe, přineste si s sebou rovnou peníze. Přednost mají ti, kteří využijí společnou
dopravu naším autobusem. Výhody cesty s námi naleznete níže a v přiloženém souboru. Po naplnění
autobusu jsou zbylé vstupenky k dispozici pro zájemce s vlastní dopravou.
Opět platí pravidlo: "Kdo dříve přijde, sedí blíže k jevišti"!
Veškeré informace o představení naleznete v této příloze zde.
Zdraví Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. (organizátor)
PROČ CHODIT S NÁMI DO DIVADLA?!
Divadlo je výborný dárek nebo netradiční rande pro vaše drahé protějšky nebo příbuzné.
Můžete vzít i rodiče za studentské ceny (běžná cena vstupenky – 300-600 Kč).
Rodiče vám raději přispějí na „kulturu“, než na další zbytečné multikino.
Když využijete naší dopravy autobusem, nastoupíte před školou (nebo u radnice), odvezeme vás před
divadlo a zase zpět. Neplatíte drahé parkovné, nehledáte místo v přeplněném centru Ostravy,
nedobíháte do divadla na poslední chvíli nebo po začátku představení.
5. Nebaví vás číst dramata v knižní podobě? Máte pravdu, divadelní hru je vždy lepší vidět naživo.
6. Většinu zhlédnutých představení můžete použít k maturitě z CJL.
7. Vstoupíte do světa umění, kultury, vybraného chování a oblékání (100% tam nepotkáte nikoho
v džínách a roztrhaném tričku – kromě těch škol, které tam „naženou“ studenty povinně).
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DIVADLO PROSTĚ ŽIJE!

RECENZE (+ jedna studentská z minulého roku)
Jméno a příjmení : Ondřej Grygar
Třída : 3.B
Název hry : Dokonalá svatba
Dramatický žánr : Činohra
Divadlo a datum představení : Divadlo Jiřího Myrona Ostrava, 12.04.2019
Celkové hodnocení : 8,5/10
Představení Dokonalé svatby se mi líbilo. Byla to má první návštěva divadla.
Hlavní zápletkou příběhu je manželova nevěra den před svatbou. V průběhu zjišťujeme, že žena, se kterou ženich
podvedl svou snoubenku, byla přítelkyně jeho svědka a zároveň i svého nejlepšího kamaráda. I když se to ze začátku
nezdá, příběh končí ‘‘happyendem‘‘.
Klady :
Sice se mi do divadla nechtělo a šel jsem tam s menší nechutí, ale nakonec jsem velmi rád, že jsem se odhodlal do
divadla jít, jelikož celé představení bylo výtečné, jak ze strany herců, tak z té dějové. Šlo vidět, že herci si představení
užívají, a že to ze sebe jenom tak násilím netahají. Dokázali diváky pobavit svými hereckými výkony, které byly na
velmi dobré úrovni.
Zápory :
U tohohle představení se zápory hledají těžko, jelikož bylo opravdu dobré, ale byla tam však jedna část, která se mi
nelíbila, jelikož působila hloupě. Šlo vidět, že hercům šlo jenom o to, aby pobavili obecenstvo. V reálném životě by k
takové stupidní situaci nedošlo. Více záporů už bych nenašel.
U mě jednoznačně převažují klady, hodnotil bych 8.5/10 hlavně za příběh.
DOKONALÁ SVATBA ZARUČUJE DOKONALOU ZÁBAVU SE ŠPETKOU PEPRNÉHO HUMORU
(Evelína Vaněk Síčová, ostravan.cz)
Jednoduchá scéna hotelového apartmá. Obývací pokoj, ložnice a koupelna. To vše stačí k tomu, aby se zde odehrála
dvouhodinová předsvatební mela. Přicházející pár. Nahý muž, polonahá žena, ztráta paměti a dvě hodiny do svatby.
Situace, která rozehrává jednoduchý děj, ale komplikovaný slet událostí. Snoubenec, snoubenka, svědek, jeho nová
přítelkyně, pokojská, maminka nevěsty a ředitel. Svatební nervozita však nezachvacuje nevěstu, ale především
ženicha, který svou předešlou noc jen matně hledá v paměti, zatímco se vše kolem něj splétá v ještě daleko větší
šmodrchanici.
Dokonalá svatba by mohla mít za mne hodnocení 95 procent, bohužel těch pět zbývajících musím tvůrcům ubrat, a to
za velmi zbytečné vulgarismy, se kterými se nejen já stále špatně smiřuji, jak na divadle obecně, tak především na
scéně jako je právě Divadlo Jiřího Myrona.
Inscenace Dokonalá svatba je skvělou podívanou, na kterou si můžete zajít jako manželé, přátelé, či snoubenci, ale
pozor, v tom posledním případě hrozí, že si předem ještě jednou prověříte hotel, kde by se vaše svatba mohla odehrát.

DIVADELNÍ KLUB SPŠ STAVEBNÍ HAVÍŘOV
pořádá
PRVNÍ ZÁJEZD DO DIVADLA

na bujarou komedii

DOKONALÁ SVATBA
Veleúspěšná britská situační komedie. Bill má dnes
svůj velký den a připravoval se na něj skutečně
důkladně. Ze včerejší rozlučky se svobodou si toho
totiž moc nepamatuje, takže nemá nejmenší tušení,
jak je možné, že se probudil ve svém
novomanželském apartmá ještě před svatbou, a navíc
s úplně cizí ženou. Zatímco za dveřmi se už nevěsta
souká do svatebních šatů, ženich Bill, krásná
neznámá, oddaný, avšak trochu tupý svědek Tom a
nepříliš spolupracující pokojská rozjíždějí hru
nečekaných záměn a výmluv a v šíleném tempu mění
dokonalou svatbu v dokonalé peklo.... Co vše se může během svatebního
šílení přihodit, se dozvíte ve veleúspěšné britské situační komedii!
Název hry:
Divadlo:
Datum:
Čas:
Počet vstupenek:
Cena

DOKONALÁ SVATBA
Divadlo Jiřího Myrona
STŘEDA 9.10.2019
18:30 (odjezd 17:45 h od zastávky Těšínská, sraz 17:40)
50 ks
vstupenka 150 Kč + 70 Kč autobus - hotově nebo na účet 1374783163/0800
přednost při prodeji mají studenti, kteří využijí společnou dopravu autobusem
v případě zrušení účasti je nutné zajistit si náhradníka nebo vstupenka propadá
https://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/4716-dokonala-svatba/

Obsah + recenze
Délka představení
2 hodiny (včetně 20 minutové přestávky) 18:30 – 20:30 h
Bližší informace na webu školy, na příslušných nástěnkách, na kabinetu TEV. Peníze za vstupenky a
dopravu platit u tělocvikáře se smyslem pro dramatično Mgr. Jiřího Okrouhlého Ph.D.

