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Noc na Karlštejně



NOC NA KARLŠTEJNĚ 

Ptáte se, proč je speciální vydání Roveňského poločasu opět věnováno právě

divadlu? Při otevření dalšího divadelního speciálu si řada z Vás možná

řekne, ten Pýcha se fakt asi zbláznil. Místo fotbalového čtení, místo

atraktivních obrázků ze „zápasu roku“, okresního sousedského derby bodově

chudých mezi týmy TJ Sokol Roveň „A“ a SK Holice „B“, jen pro pořádek, s

výsledkem 2:6…, nám zase servíruje obrázky divadelní. Proč? Protože…

Někdy je dobré místo fotbalu zajít i někam jinam, podívat se na to, že jsou jiní

lidé schopni dát se dohromady, pobavit sebe i ostatní. Není proto od věci

občas odskočit od zeleného trávníku třeba na koncert nebo do divadla. Jo, a

pokud se hraje taková klasika, jakou je Noc na Karlštejně , tak to prostě

sorry fotbale, tam člověk nemůže chybět. Tím spíš, že se to hraje u nás, v

naší sokolovně, na scéně, kterou nám může závidět kdekteré městečko či

obec, nejen našeho kraje. Dnešní divadelní speciál Vám přináší pár obrázků,

bohužel zpěv a vše ostatní, co k dobrému divadlu patří, touto formou

zprostředkovat nelze. Kdo nepřišel, má prostě smůlu.



Divadelní spolek ŠEMBERA ve své inscenaci vycházel z populární filmové verze muzikálu. Je 

v ní mnoho komických situací, vtipných dialogů, všechny populární písně, skvělá hudba, 

pestré taneční vložky i šermířské souboje.

Režie: Josef Víšo, Choreografie: Mgr. Pavlína Filipi, Scéna: Zdeněk Culka a Viktor Čáp, Nácvik 

šermu: Jakub D. Kočí, Kostýmy: Marie Jiskrová a Karel Jiskra, Zvuková spolupráce: Ladislav 

Zachař a Jaroslav Bezdíček, Světla: Jaroslav Tesař, Inspice: Lenka Hrádková, Text sleduje a 

představení řídí: Jiřina Bučková

OSOBY a obsazení:

Karel IV, císař římský a král český Richard Matoušek

Alžběta, jeho manželka. Lucie Bučková

Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský Vladimír Martinek

Ješek z Wartenberka, purkrabí na Karlštejně Petr Ryška

Alena, jeho neteř Tereza Dejdarová

Pešek Hlavně, číšník císařův Pavel Pešek

Petr, král cyperský a jerusalemský Petr Klofanda

Štěpán, vévoda bavorský Jakub D. Kočí

Paní Ofka, hofmistryně královny Petra Vtípilová

Velitel stráží: Josef Víšo

Stráže a zbrojnoši: Jakub D. Kočí, Michal Miler, Petr Chalupník, Josef Fuksa, Radek Kvapil, 

Alexandr Prachař

Dvůr císařský: Dámy, rytíři a panoši: Michaela Kotrbová, Ilona Chalupníková, Jolana 

Mlejnková, Gabriela Hužvárová, Michal Miler, Petr Chalupník, Tomáš Markulík, Josef Fuksa, 

Radek Kvapil, Olga Chalupníková, Ondřej Harvan a Barbora Nádvorníková

Kostýmy pro inscenaci zapůjčilo VČD Pardubice.





























Co říci na závěr?  Nádherný  podzimní podvečer, kdo nepřišel, chybu 

udělal.  Škoda jen, že  u nás v Dolní Rovni nikdo zatím ochotnické 

divadlo neobrodil. Historická tradice i zázemí sokolovny v Dolní Rovni, 

to je dost dobrý základ…  





Speciální vydání Roveňského poločasu pro Vás připravil na základě 

osobního povolení  od krále českého a jeho manželky   

Jaromír Pýcha
Poděkování za krásný kulturní zážitek letí do Vysokého Mýta

…a příště zase už ten náš fotbal!


