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HOUBOVKA... NEBO ČAJÍČEK?
Hra, kterou uvidíte, je autorskou prvotinou divadla Smečka. Chtěli jsme napsat 
hru, které si konečně všimne Hollywood, bohužel je v ní málo sexu, místy i málo 
děje, nezní smích na těch správných místech a Toma Hankse dnes už nikdo nezná. 
Zkrátka, ani v televizi by nám ji nikdy nevzali (ne, opravdu ani po desáté), a tak 
jsme se rozhodli ji předvést alespoň Vám.  

Nyní tedy otevřete svoji mysl všemu, co přijde, a nechte se unášet na vlnách 
pohody, ať už díky našemu představení, hypnóze, ezoterické meditaci, relaxační 
hudbě nebo  požití většího množství více či méně legálních substancí. Právě teď 
jste připraveni absolvovat úvodní hodinu muzikoterapie a právě teď se vaše čakry 
otevírají kosmické energii... cítíte, jak proudí? 

Slavnostní premiéra proběhla  
8. prosince 2018 ve Smědčicích.

Režie ................................................... Ludmila Kotalíková ("Mluv do lidí! Do lidí!")
           ..................... Kateřina Jonášová ("Tak já už si tady v lese sedám. Kde jste?")
           .....................................................Martina Kurcová ("Nesedej si, nejsi vidět!")
           ..................................................... Michal Kuba ("Zřetelně vyslovuj! Nahlas!")
           .....................................................................Václav Jonáš ("To dělat nebudu!")
           ........................ Regina Babková ("Když mi nebude zima, zahraju všechno.")
           ...............................................................Alexandr Veličkin ("Berte to vážně!")
           ............................................................................... Lucie Jonášová ("Končím!")
           ..........................................................Jan Zakl ("Dneska vám to zpívání i šlo.")
           .............................................................. Martin Jonáš ("Dobrý! A teď znovu!")

Rekvizity  .........................................................................Martina Kurcová + Smečka
Kostýmy ........................................................................................................... Smečka
Španělské výrazy a nadávky ............................................................ Hanka Beranová
Světla .................................................................................. Vladimír Sosna, Jan Jonáš
Texty písní ................................................................................ Jan Zakl, Michal Kuba
Hudba ...............................................................................................................Jan Zakl
Scéna................................................................................................................. Smečka
Grafika ...................................................................................................... Michal Kuba
Fotografie .....................................................Ludmila Kotalíková, Kateřina Jonášová
Tiskové služby ..............................................Dragonprint s.r.o., ADAPT Print, s.r.o.

Zvláštní poděkování patří obci Smědčice za podporu našeho spolku, Radku 
Götzovi za výrobu úžasného nábytku, Romaně Kurcové za namalování 
ezoterického obrazu, Vláďovi Sosnovi za cenné rady a laskavou konstruktivní 
podporu ve chvílích stoupající nervozity, našim rodinám za to, že s námi ještě 
zkouší vydržet naše zkoušení, a vůbec všem vám, kteří jste v tom s námi, ať už 
jako podpora doma, v zákulisí, nebo jako diváci v hledišti. Děkujeme!
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