Děkujeme OÚ Vír za poskytnutí prostor k nastudování hry a všem našim
fanouškům za veškerou podporu.

Ochotnický soubor Vířina uvádí

Upokojenkyně
hra z prostředí domova pro seniory
Lupinec & Co.

Najdete nás na:
www.virstiochotnici.cz
https://www.facebook.com/OchotnickyDivadelniSouborVirina

Sobota 29. června 2019 v 19:00 hodin
Hluboké Dvory – v parku
Vstupné dobrovolné

Anna Vrbičková, důchodkyně
Vlastimil Vrbička, její syn
Jaroslav Vrbička, její vnuk
Erik Vrbička, její vnuk
Marie Ptáčková, důchodkyně
Lenka Ptáčková, její dcera
Jarmilka, zdravotní sestra
Marcelka, zdravotní sestra
Ředitel (a místní politik)
Pan Vaněk, důchodce
Pan Oldřich

Marie Viktorinová
Bohuslav Matuška
Roman Jelínek
Petr Vinkler
Oksana Bílková
Marcela Vázlerová
Radka Skoumalová
Linda Ševčíková
Aneta Vázlerová
Vendula Vázlerová
Stanislav Čermák
Jiří Čermák
Ladislav Čermák
Jiří Zbytovský

Mi řekni, proč je to na světě tak debilně zařízený – když je ti třicet, tak
nevíš co dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vydělávat na hypotéku a
když jseš pak starej a máš čas, tak na knížky nevidíš, nic už dělat nemůžeš,
jenom ležíš, koukáš do stropu a čekáš, jestli tě někdo poctí
třicetiminutovou návštěvou…

To je jakési ústřední moto černé komedie z domova seniorů
s názvem Upokojenkyně. Pod inscenací je jako autor podepsán Kazimír
Lupinec & Co., z jehož dílny jsme před dvěma lety uváděli úspěšnou hru
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka.

Upokojenkyně s lehkostí a dávkou černého humoru seznamuje diváka s
palčivým problémem současnosti - stářím a všemi jeho strastmi. Anna a

Režie
Nápověda

Spolupráce na kulisách
Zvuk a osvětlení
Ekonomické zázemí
Webové stránky

Radka Skoumalová
Věra Kolářová
Marie Kučerová
Zdeňka Ševčíková
Oksana Bílková
Tomáš Bartoň
Vendula Vázlerová
Zdeňka Ševčíková
Marek Klusák

Marie, dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů. Buchtičky,
kafíčko, dávkovač plný léků a návštěvy rodinných příslušníků plné
zmatených situací-to je prostředí, ve kterém si milovníci černého humoru
přijdou na své. A že není lehké řešit tyto situace nejen pro seniory, ale i
pro jejich okolí? Přejeme příjemnou zábavu.

Za poskytnutí autorských práv děkujeme autorovi hry Kazimíru Lupincovi a
divadelnímu souboru V. A. D. Kladno.

