
Ctěné obecenstvo se žádá, aby dorazilo  
pokud možno v salonním obleku.

Čistý výnos věnován ve prospěch spolku. 
Dítky školní mají přístup jen v doprovodu osob zletilých!

rozkošná veselohra  
z prostředí franc.  
ozdravovny  
s přemnohými  
libými písněmi 

D I V A D E L N Í  S P O L E K

D I V A D E L N Í  S P O L E K

D I V A D E L N Í
S P O L E K

vítáme vás v našich lázních perlivých!

zvláštní poděkování

Hra, kterou uvidíte,  vznikala za mnohých porodních bolestí. Bylo zapotřebí 
několik chirurgických řezů a dokonce jedna transplantace. Je inspirována 
francouzskou veselohrou Patricka Haudecoeura Frou-Frou les bains, 
kterážto po přeložení do češtiny ztratila mnohé ze svých půvabů.
Písňové texty na kolovrátkové šansonové melodie často neseděly, a tam, kde 
seděly, nedávaly valného smyslu. Rozhodli jsme se, že se pokusíme navrátit 
hře její původní lesk, a vzdát tak poctu  autorovi a jeho oceňované inscenaci. 
Hudbu včetně textů písní napsal náš dvorní hudební skladatel Jan Zakl úplně 
od podlahy. Dialogům jsme se snažili vrátit jejich srozumitelnost a plynulost, 
kterou tušíme z francouzského originálu. Sami posuďte, jestli se nám to 
povedlo, ale můžeme vás ujistit, že minimálně ve francouzštině je to vtipné. :)

Slavnostní premiéra proběhla  
4. prosince 2016 ve Smědčicích.
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Zvláštní poděkování patří také obci Smědčice za podporu našeho spolku, 
Kateřině Jonášové za rychlý záskok, Vláďovi Sosnovi za morální podporu 
a technické zázemí, Vladimíře Kurcové za zapůjčení některých rekvizit 
a kostýmů, našim rodinám za trpělivost a v neposlední řadě psychologům 
a amatérským psychiatrům za obětavou snahu udržet naši smečku v tahu 
jedním společným směrem. 
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