
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
NABÍDKA ZÁJEZDOVÉHO PŘEDSTAVENÍ



Na úvod

Vážení a milí pořadatelé, fanoušci a příznivci dobrého ochotnického divadla,

na podzim roku 2019 uvedl náš Divadelní soubor Tyl Slaná premiéru představení Tchýně na zabití.

V současné době jsme jediný soubor, který má tuto komedii ve svém repertoáru* a rádi

bychom Vám nabídli možnost odehrání některé z repríz také u Vás.

Radek Šmíd,

principál DS Tyl Slaná (* v listopadu 2019)



Tchýně na zabití

Bláznivá komedie Jakuba Zindulky

(autora úspěšné hry Manželský čtyřúhelník) 

a v režii Heleny Šlaisové (režisérky našeho 

úspěšného představení Účel světí prostředky).



O čem hra je

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat 
se do života svým mladým. Čistokrevná „řachanda“ 
okořeněná duchařinou popisuje vztah mezi tchýní a 
zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, 
synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně a 
hlavně mezi tchýněmi samotnými.



Tchýně na zabití
PREMIÉRA 19. ŘÍJNA 2019 | REŽIE: HELENA ŠLAISOVÁ | DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 2 HODINY, VČETNĚ PŘESTÁVKY



Naše nabídka pro Vás

Vážení a milí pořadatelé, fanoušci a příznivci dobrého ochotnického divadla,

Divadelní soubor Tyl Slaná na podzim roku 2019 s velkým úspěchem premiérově uvedl 
bláznivou komedii Jakuba Zindulky nazvanou Tchýně na zabití. Rádi bychom Vám nabídli 
možnost odehrání některé z repríz také ve Vašem divadle, kulturním domě, kulturním 
centru - zkrátka všude tam, 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 program, zvažte prosím tuto naši nabídku 
nebo ji předejte do pravých rukou. Děkujeme.
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Podmínky spolupráce

1. úhrada dopravy

2. úhrada režijních nákladů

3. malé občerstvení pro soubor

4. poplatek za autorská práva ve výši 12% z celkové tržby ze vstupného
(Minimálně však 600,- Kč. Tento poplatek následně předáváme správci licence - společnosti Aura-Pont s.r.o.)

5. garantujeme sepsání smlouvy, uskutečnění představení, dodání tiskových elektronických podkladů, fotografií, plakátů a 
programů pro návštěvníky představení

6. 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.



Odkazy do internetu

Informace o naší inscenaci představení Tchýně na 
zabití včetně již zamluvených termínů

Ohlédnutí za premiérou

Fotogalerie z premiéry

Video upoutávka

Obecné informace pro pořadatele

www.dstyl.cz

www.tchynenazabiti.cz

https://dstylslana.webnode.cz/news/jakub-zindulka-tchyne-na-zabiti1/
https://dstylslana.webnode.cz/news/ohlednuti-za-divadelni-premierou/
https://dstylslana.webnode.cz/news/premiera-predstaveni-tchyne-na-zabiti/
https://www.youtube.com/watch?v=H96Bu2fM3UI
http://dstylslana.webnode.cz/repertoar/
http://www.dstyl.cz/
http://www.tchynenazabiti.cz/


Divadelní soubor Tyl Slaná
Slánské ochotnické divadlo s tradicí od roku 1897. Repertoár tvoří převážně komedie, pořádáme činoherní představení, zábavné estrády, 
společenské večery, zájezdová představení a hudební události.
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Jak představení objednat
a kde zjistit více informací

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.



Kontakt & objednávky

Vedoucí souboru

Radek Šmíd

Smetanova 1280

512 51 Lomnice nad Popelkou

+420 773 654 743

dstyl@seznam.cz

www.dstyl.cz



Na závěr

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/
https://dstylslana.webnode.cz/news/jakub-zindulka-tchyne-na-zabiti1/


Divadelní soubor Tyl Slaná
Náš soubor si za 20 let svého působení vybudoval 
hezké zázemí, dobrou pověst a hlavně partu 
bezvadných přátel, kteří Vám rok co rok nabízejí 
veliké množství kulturních akcí, ze kterých si určitě 
každý vybere. Pravdou bohužel je, že pestrostí 
nabídky nemůžeme konkurovat všem těm satelitům 
nebo internetu, ale v něčem přeci jen dokážeme víc. 
Dokážeme spojovat lidi, kteří se sejdou v jednom 
sále, vidí a slyší stejné věci, posedí si u lahve 
dobrého vína či šálků kávy, živě si pohovoří z očí do 
očí, pozdraví se podáním rukou nebo polibkem na 
tvář a odchází s pocitem příjemně stráveného a 
nepromarněného času. Také v tom je kouzlo divadla. 
Myslete na to a příště zkuste dát přednost návštěvě 
některého z našich představení. Nebudete litovat.



Historie našeho souboru
a našich předchůdců

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 pod názvem Divadelní soubor Tyl Slaná, zapsaný spolek.

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 a 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.

Kromě divadelních představení se věnujeme estrádám, na přelomu zimy a jara pořádáme oblíbené a vydařené plesy a v létě se podílíme na dětských 
dnech. Pravidlem a tradicí už se také stala každoroční cesta na divadelní přehlídku do Josefova Dolu, ať už jakou soutěžící nebo jako diváci.



Autorská práva k dramatickému textu zastupuje 
Aura - Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 
Praha 4.

název: Divadelní soubor Tyl Slaná, z.s.
adresa sídla: Slaná 94, 512 01 Slaná u Semil
kontaktní adresa: Smetanova 1280, 512 51 Lomnice n. Pop.
IČ: 70583030
e-mail: dstyl@seznam.cz 
internet: www.dstyl.cz 
facebook: www.facebook.com/tylslana


