
Nabídka zájezdového představení

…a za Tracym tygr



Vážení přátelé,

začátkem roku 2016 uvedl náš 
Divadelní soubor Tyl Slaná premiéru 
představení …a za Tracym tygr.

Rádi bychom vám nabídli možnost 
odehrání některé z repríz také u vás.

Radek Šmíd,

principál DS Tyl Slaná



Vyprávění o 
tom, co je a není 
v životě důležité, 
volně podle 
slavné novely 
Williama 
Saroyana.



Novela Tracyho tygr je křehkým, magickým, lehce 
surrealistickým vyprávěním o mladíkovi jménem 
Thomas Tracy. Ten již od malička toužil po něčem, 
co by mu patřilo a zároveň bylo jeho součástí. Po 
dlouhém hledání to „něco" konečně našel - jeho 
společníkem se stal neviditelný tygr. Thomas si se 
svým tygrem povídá, hádá se s ním i radí, tygr dělá 
Tracyho silnějším, zábavnějším i odvážnějším. 
Společně pak odjíždějí do New Yorku, kde Tracy
začíná pracovat v továrně na výrobu kávy. Zde také 
za nějaký čas potkává Lauru Luthyovou, která má 
také svého tygra... Tygr je v novele Williama 
Saroyana metaforou. Saroyanův tygr je láska, ale 
také optimismus, životní energie, touha zažívat 
nové věci i odvaha čelit nepříjemnostem. 
Saroyanův i Tracyho Tygr je krásná dívka, dobré 
jídlo, vůně kávy, slunce, sobota, čokoláda, prostě 
všechno to, co tvoří jeden neurčitý pocit - být rád 
na světě. Mít tygra, znamená mít chuť žít, ať se 
děje cokoliv.



premiéra:

12. března 2016

režie a inscenační úprava: 
Martin Daniel Bašek

délka představení:

70 minut bez přestávky



Vážení a milí pořadatelé, fanoušci a 
příznivci dobrého divadla, Divadelní 
soubor Tyl Slaná v březnu roku 2016 
premiérově uvedl divadelní představení 
Vladislava Kracíka nazvané …a za 
Tracym tygr. Rádi bychom vám nabídli 
možnost odehrání některé z repríz také 
ve vašem divadle, kulturním domě, 
kulturním centru - zkrátka všude, kde 
jsou vaši diváci zvyklí se dobře bavit. Je 
totiž tradičním zvykem našeho 
souboru, že s každou nově 
nastudovanou hrou jezdíme také do 
dalších měst a obcí. Jste-li tedy přímo 
pořadatelem těchto kulturních akcí ve 
vašem regionu, či snad znáte někoho 
zodpovědného za kulturní záležitosti, 
zvažte prosím tuto naši nabídku.





Naše podmínky pro sehrání představení jsou:

 úhrada dopravy (jeden osobní automobil s přívěsem 10,-
/km + 2 osobní automobily 4,-/km)

 úhrada režijních nákladů
 malé občerstvení pro soubor (celkem 14 osob)
 vyrovnání autorského poplatku s agenturou DILIA
 garantujeme sepsání smlouvy, uskutečnění představení, 

dodání tiskových elektronických podkladů, fotografií, 
plakátů a programů pro návštěvníky představení

 technické požadavky zahrnují pouze přiměřený prostor na 
scéně (cca 6x3m) a přístup na jeviště z levé i pravé strany 
- vaše světelné a zvukové vybavení je výhodou, ale nikoliv 
podmínkou (můžeme dovézt naše)

Pro potvrzení zájmu o divadelní představení nám pošlete dva 
termíny, kdy by bylo možné u vás představení uspořádat 
(druhý je jako rezerva pro případ, kdyby první byl již 
obsazen). Ihned poté se s vámi spojí náš zástupce, se kterým 
se domluvíte na podrobnostech a detailech. Například s vámi 
domluví případnou návštěvu našeho technika, který ověří, 
zda je jeviště technicky způsobilé pro představení, domluví 
se s vámi na výrobě plakátů a další propagaci, domluví s vámi 
časový harmonogram apod.











Informace o naší inscenaci představení 
…a za Tracym tygr včetně již 
zamluvených termínů

Ohlédnutí za premiérou

Fotogalerie z premiéry

Obecné informace pro pořadatele

www.dstyl.cz

http://dstylslana.webnode.cz/news/vladislav-kracik-a-za-tracym-tygr1/
http://dstylslana.webnode.cz/news/tracyho-tygr-se-ukazal-ve-slane/
http://www.rajce.net/a12554394
http://dstylslana.webnode.cz/repertoar/
http://www.dstyl.cz/


Slánské ochotnické divadlo s tradicí 
od roku 1897. Repertoár tvoří 
převážně komedie, pořádáme 

činoherní představení, zábavné 
estrády, společenské večery, 

zájezdová představení a hudební 
události.



 Pokud se rozhodnete oslovit nás s poptávkou po 
některém z našich představení nebo vystoupení, bez 
rozpaků a prodlení se obraťte na kohokoliv z vedení 
našeho Divadelního souboru Tyl Slaná. Kontaktovat nás 
můžete písemně, telefonicky i elektronicky. Kontakty na 
vedení souboru najdete v sekci kontakt v hlavním menu 
našich stránek na internetu. Garantujeme sepsání 
smlouvy, uskutečnění představení, dodání tiskových a 
elektronických podkladů, fotografií, plakátů a programů 
pro návštěvníky představení. Technické požadavky 
zahrnují pouze přiměřený prostor na scéně a přístup na 
jeviště z levé i pravé strany. Vaše světelné a zvukové 
vybavení je výhodou, ale nikoliv podmínkou - můžeme 
dovézt naše.

 Pro potvrzení zájmu o divadelní představení nám pošlete 
dva termíny, kdy by bylo možné u vás představení 
uspořádat (druhý je jako rezerva pro případ, kdyby první 
byl již obsazen). Ihned poté se s vámi spojí náš zástupce, 
se kterým se domluvíte na podrobnostech a detailech. 
Například s Vámi domluví případnou návštěvu našeho 
technika, který ověří, zda je jeviště technicky způsobilé 
pro představení, domluví se s Vámi na výrobě plakátů a 
další propagaci, domluví s Vámi časový harmonogram 
apod.

 Protože jsme soubor divadelních ochotníků, nikoliv 
profesionálů, vystupovat můžeme pouze v pátek, nejdříve 
od 19.00 hod., a v sobotu a neděli, kdykoliv po celý den. V 
případě zájmu o jiný termín je nutné věc individuálně 
konzultovat.



Vedoucí souboru

Radek Šmíd

Nedvězí 89

512 01 Slaná u Semil

+420 773 654 743

dstyl@seznam.cz

www.dstyl.cz



Věříme, že vás naše nabídka zaujala, 
naše představení si vyberete a brzy se s 
vámi budeme moci setkat.

Obecné informace pro pořadatele

Přehled dosud zamluvených termínů

http://dstylslana.webnode.cz/repertoar/
http://dstylslana.webnode.cz/news/vladislav-kracik-a-za-tracym-tygr1/


Divadelní soubor Tyl Slaná obnovil svou činnost v 
roce 2000 a od té doby každý rok připravuje 
premiéru minimálně jednoho divadelního 
představení nebo estrádního programu. Za několik 
let působení jsme si také vytvořili pravidelné 
zastávky našich zájezdových představení, které 
bychom i nadále rádi rozšiřovali. Věříme, že těch 
několik let působení pomůže k získání důvěry v náš 
soubor a v naše divadelní a organizační dovednosti. 
Můžeme se pochlubit i naší účastí na každoročních 
divadelních přehlídkách, ze kterých si naši členové 
pravidelně odvážejí ocenění nejen za herecké 
výkony. Činnosti našeho souboru byla věnována 
epizoda cyklu Náš venkov odvysílaná v České 
televizi.



Historie divadla ve Slané sice sahá až do roku 1897, kdy byl založen Čtenářsko-
ochotnický spolek Tyl pro Slanou, Nedvězí, Hořensko se sídlem ve Slané, ale teprve 
v roce 1934 došlo ke změně názvu i stanov a vznikl Ochotnický soubor Tyl pro 
Slanou a okolí. V letech 1905 až 1912 měl soubor téměř padesát členů. Od roku 
1946 až do roku 1960 hrál soubor bez přestávky. Poté se na několik let odmlčel a v 
roce 1974, při otevření Kulturního domu ve Slané, byla jeho činnost obnovena. V 
tomto období byly v repertoáru převážně operety a činohra. V roce 1989 soubor 
svoji práci opět přerušil a vrátil se až po dalších deseti letech. Od roku 2000 je 
soubor registrován jako občanské sdružení pod názvem Divadelní soubor Tyl Slaná .

V roce 1999 stáli u znovuzrození této aktivity tři významné osobnosti, a to pan Josef 
Kubík a paní Helena Šlaisová a Ladislava Machová. Přestože jen díky společnému 
zápalu a nadšení těchto tří přátel se zájem o ochotnické divadlo velice brzy roznesl 
po celé obci, je důležité podotknout, že největší podíl na znovuobnovení činnosti 
tohoto souboru měla právě Helena Šlaisová, kterou si všichni členové nově 
vzniklého Divadelního souboru Tyl Slaná zvolili za svou vedoucí. V těchto letech náš 
soubor doslova povstával z popela, a proto nikoho nepřekvapí, že víc práce se 
udělalo v zákulisí než na jevišti. Bylo nutné obnovit a do značné míry také 
zmodernizovat a doplnit techniku a vybavení, které dlouho leželo ladem. To by se 
jen těžko podařilo bez pánů Miroslava Macha a Jaroslava Malého, kteří této práci 
věnovali každou volnou chvíli a hlavně jejich zásluhou se tak podařilo uvést 
divadelní vybavení do bezvadného a funkčního stavu. Také ostatní členové souboru 
se zpočátku věnovali hlavně úklidu a úpravám zázemí, přičemž odpracovali desítky, 
možná i stovky hodin. Pomoci jsme se v neposlední řadě dočkali rovněž od 
slánského obecního úřadu a tehdejšího starosty, pana Vlastimila Schovánka.

A konečně bylo vše připravené k tomu, abychom se mohli pustit do prvního 
divadelního představení, kterým byla veselohra s názvem Bublinka v režii Ladislavy 
Machové. Od té doby jsme nazkoušeli mnoho her a odehráli spoustu představení. 
Hráli jsme komedie i pohádky, ale také kusy, které se snažily nejen pobavit. S 
každou novou hrou navštěvujeme naše příznivce v blízkém i vzdáleném okolí a do 
mnoha míst se pravidelně vracíme. Účastníme se také každoročních soutěžních 
divadelních přehlídek. V roce 2007 jsme za přítomnosti autora uvedli světovou 
premiéru hry Postel pro anděla, kterou na své repertoáry později převzaly další 
divadelní soubory. Na naši domovskou scénu, tedy do Kulturního domu ve Slané, si 
také zveme hostující divadelní soubory, abychom dostáli svému hlavnímu úkolu a 
poslání, kterým je podpora kulturního života.



 název: Divadelní soubor Tyl Slaná, z.s.

 adresa sídla: Slaná 94, 512 01 Slaná u Semil

 kontaktní adresa: Nedvězí 89, 512 01 Slaná u Semil

 IČ: 70583030

 e-mail: dstyl@seznam.cz

 internet: www.dstyl.cz

 facebook: www.facebook.com/ochotnicikedivadlo

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, 
divadelní a literární agentura, Krátkého l, Praha 9

mailto:dstyl@seznam.cz
http://www.dstyl.cz/
http://www.facebook.com/ochotnicikedivadlo

