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Začátek představení vždy  ve 21 hodin.

Alex Koenigsmark

Kdo mluví s koněm
aneb Sanatorium Na Skalce

komedie
úprava Josef Hudeček a Bohouš Svoboda

Osoby a obsazení:
Eduard Waldteufel, lékař…………..Bohouš Svoboda 
Jiřina Fléglová, lékařka……………Slávka Kryllová
Hálek ředitel léčebny……………….Jaroslav Krejčí
Sestra Jana, …………………………..Veronika Kindlová 
Sestra Karla ……………………….….Lenka Uzlová
Brázda, pacient……………………….Zdeněk Procházka 
Krausová, pacientka ……………….Zdena Vítková 
Kozlová, pacientka …………………Jana Karasová
Navrátilová, pacientka …………….Hana Poláková
Hušek, pacient……………………….Josef Hudeček ml.
Ing.Vojta, pacient……………………Petr Vinš
Vojtová, jeho manželka……………Marie Novotná
Tůma, štamgast………………………Jaroslav Zapletal ml. 
Štěpánek, štamgast…………………Jan Karas
Veronika, hospodská……………….Jarmila Štamberková 
Režie a zvuk - Josef Hudeček
Osvětlení – Radek Šefl
Scéna – Bohouš Svoboda, Petr Vítek aj.
Text sleduje – Marie Ježková

Naši milí přátelé a příznivci ochotnického divadla,



setkáváme  se  po  roce  v  nádherném  prostředí  lesního  divadla  Na
Skalce. Letos jsme se snažili pro vás připravit hru, která se  na Skalce
hrála v roce 2007. Napsal ji Alex Koenigsmark v roce 1981, což je
před pětadvaceti  lety.  Bohužel  autor v roce 2013 zemřel.  Hru jsme
museli pro prostředí lesního divadla upravit, ale texty zůstaly vcelku
zachovány.  Jedná se  o  příběh  mladého,  přeštudovaného,  vousatého
lékaře,  který  přichází  pracovat  do  sanatoria-léčebny.  Se  svými
životními názory většinou naráží a dostává se do rozporu  s okolním
světem. Někdy se ani není proč divit. A tak vás snad pobaví vztahy
s kolegyní doktorkou, debaty s ředitelem sanatoria, pokusy o milostné
vztahy se sestřičkami, setkání s pacienty i pacientkami, pobaví vás i
samotní svérázní pacienti této plicní léčebny. Jelikož jsem sám zažil
delší  pobyt  v jednom takovém sanatoriu,  vím o čem autor  vypráví.
Divadelní postavy této hry se svými různorodými povahovými rysy
kolem nás v životě opravdu procházejí a jsou tak trochu „ze života“.
Pokud budete hledat toho koně, určitě přijde, tedy jestli  tím koněm
není  míněna  některá  z postav.  Život  totiž  není  peřinka,  ale  pěkně
naducaná duchna a je někdy těžký i pro koně, že přátelé.  
                                                                                 bs
ALEX KOENIGSMARK 

Spisovatel,  dramaturg,  televizní,  filmový  a  rozhlasový
scenárista.   Narodil  se   v Plzni  a  studoval   Střední
uměleckoprůmyslovou  školu  sochařsko-kamenickou  v
Hořicích  v Podkrkonoší,  vystudoval  na  FAMU  obor
dramaturgie a scenáristiky. Po ukončení studia pracoval asi
rok jako dramaturg ve FS Barrandov. Poté byl, jak se říká,
na  volné  noze.  Kolem  r.1979  se  stal  dramaturgem
Činoherního studia  v  Ústí  nad  Labem,  pak opět  na  volné
noze  a  nějaký  čas  byl  ředitelem odboru  umění  na  MK.  V
letech 1994–97 pracoval jako dramaturg v Prima TV. Alex

Koenigsmark  byl  členem  PEN  klubu,  Obce  spisovatelů  a  Klubu  českých
spisovatelů. Zemřel v roce 2013.                                                              z int. bs

O lesním divadle.   (podle kroniky Josefa Kunického)

  „Lesní divadlo na Skalce bylo objeveno a postupně upravováno od
roku 1946. Dnes pohlédnutím na tuto přírodní romantickou scénu se
zdá, jako by příroda sama odklidila vše, co sem nepatří, a že už kdysi
dávno  byl  při  lámání  kamene  vytvořen  tento  malebný  koutek.



Málokdo však ví, kolik set hodin, jaké úsilí a nadšení bylo vynaloženo
novopodleskou mládeží na jeho postavení. Mnoho se odneslo v rukou,
na zádech nebo přivezlo na malých vozíkách. Vyrostl  zde domek -
malý,  hezký,  divadelní.  Úspěch  z  prvního  představení  "  V  černé
rokli",  které  shlédlo  mnoho  občanů  i  dvakrát,  nás  přiměl  k  tomu,
abychom s vypětím svých sil a s pomocí jen několika málo dospělých
občanů vybudovali divadlo, které stojí v nynější podobě a těší se stálé
oblibě široké veřejnosti dodnes.
   V pozdějších letech bylo ještě rozšířeno a upraveno hlediště. A mám
li  vyzdvihnout  celou  tu  mladou  generaci,  která  se  zasloužila  o
vybudování lesního divadla na Skalce, byli to především Jirka a Jenda
Sobotkovi, Eman Kuchař, Zdeněk Trefný, Fanda Pata, Josef Vokůrka,
Jarda a Fanda Soukupovi, Józa Ježek, Josef  Švarcbek  a další. Nechť i
nadále slouží tato ochotnická scéna pro potěšení, odpočinek, dobrou a
hodnotnou  zábavu  všem  divadelním  příznivcům.“
JK
    Naše vzpomínka  patří  všem,  kteří  se  zasloužili  o  krásnou  a
dlouholetou  historii  tohoto  nádherného  koutku  přírody,  našeho  i
vašeho  lesního  divadla.  Vzpomeňme  na  ty,  kteří  nás  v posledních
letech opustili. Na všeuměla a herce Pepíka Kunického, na úžasného
komedianta Pepíka Lukáše, na Pepíka Švarcbeka, na Láďu Boušího,
Pavla Marka, Fandu Strniště, Karla Švajdlera st. i ml. i na všechny ty
ostatní,  kteří  na nás koukají  z ochotnického  divadelního nebíčka a
určitě nám drží palce. 
                                                             Vaši ochotníci
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