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32. ročník
Josefodolské divadelní jaro. Po dvou letech je opět na jaře a opět květnu. Vždy to bylo, je a bude setkání
divadelních ochotníků z venkovských souborů. 32. ročník v historii divadelních přehlídek přece jen něco
znamená. Ochotnické soubory se takto hlásí k ochotnické tradici v českých zemích a je nejspíš raritou
v široširém světě. Ochotničení se během let, nakonec i stoletích vyvíjelo. A přetrvalo do dnešních dnů.
Jsme v Josefově Dole rádi, že nám byla dána v roce 1991 důvěra pořádat krajské přehlídky a těší nás, že je
o divadelní víkendy stále zájem. Mnohé soubory jezdí na naši přehlídku opakovaně, některé to zkusí jednou,
dvakrát a dále už nemají zájem nebo nemají repertoár vhodný na tuto akci. A tak alespoň přijedou fandit,
podívat se, jak to dělají jinde. I v 21. století se lidé scházejí u zájmové činnosti a pokud je to divadlo, je to
prima.
Milí ochotníci, vítáme Vás v Josefově Dole, přejeme, ať se Vám u nás líbí,
a hlavně „ZLOMTE VAZ“!

Hanička. Ano, řeč je o Haničce Dohnalové, je oddaná divadlu obecně, ale hlavně josefodolskému spolku.
A jistě to není žádné tajemství, když prozradím, že byla po válce u založení spolku. Pravda,
do spolku ji přivedla maminka jako dítko školou povinné. Ale byla u toho. Od té doby byla a
je aktivní členkou, ztvárnila řadu rolí, stála u organizování divadelních přehlídek, je členkou
SČDO a zastupovala Jizerskou oblast v předsednictvu této organizace. Dlouhá léta také
pracovala v přípravném výboru Národní přehlídky KDP ve Vysokém nad Jizerou. Hanička
stále sleduje dění v ochotnických kruzích a ráda pomáhá nadále našemu spolku, co je
zapotřebí. Haničko, přejeme Ti stálou vitalitu, zájem o divadlo a k tomu pevné zdraví.
Členové DS J. K. Tyl Josefův Důl
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Pozvánka na pátek 6. 5.
17:00 hod. TŘIKRÁT S LEACOCKEM
Sousedské divadlo Velká Bukovina,Karel Krejčí dle Stephena Leacocka, komedie, vhodné pro děti od 14 let.
Sousedské divadlo Velká Bukovina (dříve postupně Divadlo Kamenice a DS Žandov) po přemístění ze
Žandova funguje pod novým názvem od roku 2021 v obci Velká Bukovina a díky podpoře Obecního úřadu
má zajištěno zázemí pro své působení v nevyužívaných prostorách místní restaurace. Repertoár je založen
nadále na zábavných představeních jak pro dospělé, tak pro děti. V době útlumu způsobeném covidovými
restrikcemi se počet členů snížil na minimum a teprve nyní se opět postupně rozšiřuje. Věříme, že si najdete
čas se na některá z nově připravovaných představení podívat.

20:00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
LÁSKA OD MOHELKY
Hodkovické amatérské divadlo, Darina Martinovská, činohra se zpěvy.
H.A.D. neboli Hodkovické Amatérské Divadlo je divadelní spolek, který započal svou činnost již v roce 2011
a nepřímo tak navázal na tradici amatérského divadla
v Hodkovicích, které zde působilo v letech 1890 až 1968,
kdy byla jeho činnost násilně přerušena. Během svého
působení HAD odehrál už téměř 150 představení mezi
nimiž dominovali hlavně kousky pro ty nejmenší-pohádky.
I v současné době má HAD v repertoáru hlavně
pohádky. A to například pohádku o čmeláku Brundibárovi,
který ví všechno nejlíp, pohádku o dvou skřítcích Pampem
a Šince, kteří bydlí mezi ponožkami v dětském pokojíčku
a mnoho dalších. A pak je tu nejaktuálnější dílo - pověst
z podještědí: Láska od Mohelky, které si HAD vybral jako
představení k výročí 10 let od svého založení.
Rok 2022 snad přinese příjemné změny v podobě obnovy
repertoáru a nastartuje tak nové hadí desetiletí.
Slovo o hře
Láska od Mohelky je rodinné představení vhodné jak pro děti tak pro dospělé. Je napsáno podle pověsti
z Podještědí, odehrávající se konkrétně v okolí městečka Hodkovice nad Mohelkou.
Pojednává o osudu Dorotky, dcery mlynáře, která žije se svým tatínkem ve mlýně. Miluje Vojtěcha,
adjunkta z polesí na Javorníku a chystají spolu svatbu. Ale jak už to tak v životě bývá, nic není jen růžové. Ve
mlýně se totiž objevuje jeřmanický rychtář, který zatouží po Dorotčině ruce a nehodlá se jí jen tak vzdát.
A aby toho nebylo málo, tak se do děje přimíchává i samotné zlo. Dokáže nad ním láska zvítězit?

Sobota 7. 5.
10:00 hod. ZA PRKENNOU OHRADOU
MALIS při DS Scéna Libochovice, dle knihy Pavla Čecha upravil Ladislav Valeš, poetická tragikomedie.
Ochotnické divadlo má v Libochovicích velmi dlouhou
tradici. První zmínky o tom, že se zde hrálo, jsou z roku
1860. Pravidelná činnost pak začala v roce 1926, kdy byl
spojením několika spolků (studentský spolek Oharka,
vzdělávací spolek Havlíček, místní Sokol, či dělnický
dramatický kroužek Slunce) založen Divadelní spolek
Scéna. První hrou, kterou se spolek představil divákům,
byla hra libochovického rodáka, legionáře a spisovatele,
Josefa Kopty, „Revoluce“. Od té doby je činnost v této
oblasti velmi intenzívní. Od roku 1958 organizuje spolek
také přehlídku amatérských divadelních souborů
„Libochovické divadelní léto“.

15:00 hod. ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY
Divadelní spolek Havlíček Zákupy, Jana Pacnerová, komedie, vhodné pro děti od 14 let.
V luxusním penziónu pro důchodce se setkají vysloužilá herečka –
stárnoucí diblík Agnes, vysloužilá advokátka – stárnoucí pesimistka Zita,
přepečlivá zaměstnankyně Kamila a mladý rocker Robert, který zde
vykonává trest veřejně prospěšných prací. Hra má detektivní zápletku,
zpočátku nenápadnou a gradující v závěru. Základním tématem je však
porozumění generací, nalézání společné řeči (někdy doslova) a
myšlenka, že stáří ani nemoc nejsou na překážku tomu, aby člověka
bavil život.
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Porota
Petra Richter Kohutová - dramaturgyně a režisérka
Jaromír Kejzlar - tajemník poroty
Miroslav Král - scénograf a kostýmní výtvarník
Petr Hruška - režisér
Karel Vlček - herec
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Ubytování účastníkům JDJ 2022 poskytnou tyto penziony :
ALA ubytování (Munzarovi)
ALPA ubytování (Skřivanovi)
Penzion Evelin (Bulavčákovi)
Penzion U Splavu

Stravování účastníků JDJ 2022 poskytuje Restaurace U Splavu.
Jídelníček
Pátek 6.5.

Večeře

Sobota 7.5. Snídaně
Oběd
Večeře
Neděle 8.5. Snídaně
Oběd

Masová směs se zeleninou na asijský způsob, rýže
Švédský stůl
Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi
Plněné bramborové knedlíky uz. masem, zelí
Vepřový gulášek, chléb, cibulka
Švédský stůl
Čočková polévka s uzeninou
Smažené vepřové řízečky , bramborový salát
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Semináře jsou v
Pátek 6.5.
19:00 – 19:30 Velká Bukovina
21:45 – 22:15 Hodkovice
Sobotu 7.5.
11:15 – 11:45 Libochovice
17:30 – 18:00 Zákupy
22:00 – 22:30 Roprachtice
Neděli 8.5.
13:30 – 14:00 Olešnice

