
svetáci

Nové divadlo v Torontě vás zve  
na divadelní adaptaci filmové hudební komedie  

Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka  
s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály 

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY
Martin Bonhard

Ověřené úřední překlady osobních
i odborných dokumentů

Rychle  ■  Spolehlivě  ■  20 let praxe
Česky   ■   Slovensky   ■   Anglicky

Telefon/Fax: 416.754.7710
e-mail: martin_bonhard@hotmail.com

Agawa Books
Internet Bookstore

BUYING AND SELLING NEW / USED BOOKS SINCE 1999

Tel: 416.886.5568
Email: bookstore@agawa.com
Web: www.agawa.com
Skype Username: agawabooks
Proprietor: Gabriela Svatos

Režie
Jana Fabiánová

Režisér filmu ”Světáci”–  
Zdeněk Podskalský st.
* 18.2.1923, Malenice nad Volyňkou 
† 29.10.1993, Praha

Velkou láskou Zdeňka Podskalského byl hudeb-
ní film. Natočil Tu naši písničku českou – senti-
mentální příběh o panně Stázi zahrané Pavlínou 
Filipovskou, kde režisér využil písniček Karla 
Hašlera a celé řady populárních zpěváků, mezi 
které patřil např. Matuška, Gott, Neckář, Pilaro-
vá či Hegerová. Další muzikál Noc na Karlštejně 
natočil volně podle stejnojmenné divadelní ko- 
medie Jaroslava Vrchlického a obsadil jej svými 
oblíbenými herci – Janou Brejchovou a Vlastimi-
lem Brodským. Ti se objevili i v hlavních rolích 
crazy komedie ďábelské líbánky, ke které si konec 
konců napsali i scénář.

Patrně nejúspěšnějším režisérovým snímkem  
se stala skvěle obsazená komedie Světáci o třech 
nevzdělaných venkovských fasádnících, kteří 
touží prožít aspoň jednu noc po boku krásných 
žen. Ve druhé polovině 70. let natočil Podskalský 
crazy komedii s kriminální zápletkou Drahé tety 
a já, kde využil komediálního talentu stárnoucí 
Natašy Gollové a mladého Jiřího Hrzána. Kon- 
cem 70. let navázal spolupráci s “cimrmanology” 
Smoljakem a Svěrákem a jejím výsledkem byla 
komedie o 12-násobné směně bytů pod názvem 
Kulový blesk. Na režii se spolupodílel Ladislav 
Smoljak. Následovala průměrná hudební 
komedie Trhák, kde se po boku Josefa Abrháma 
objevila zpěvačka Hana Zagorová.

Převzato z webových stránek: 
http://www.csfd.cz/tvurce/1672-zdenek-podskalsky-st/

Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga

Křižovatka Dixie & Burnhamthorpe   
– viz mapka uvnitř bulletinu

říjen 2013
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Maja Prentice Theatre
je na jihozápadním rohu  

Burnhamthorpe Rd East & Dixie Rd
Vjezd na parkoviště z Dixie

PARKOVÁNÍ ZDARMA

Rezervace:
(416) 463-3182

Pokud máte možnost, udělejte si  
rezervaci po e-mailu:

nove.divadlo@gmail.com

V případě vyprodaného 
představení propadá rezervace 

10 minut před zahájením. 
Prosíme, dostavte se včas  

a vyzvedněte si své  
rezervované vstupenky! 
Děkujeme za pochopení.

Pochopitelně, že příběh má dobrý konec,  
i když se neobejde bez několika zlomených 
údů, obvazů a berlí...

Hudební komedie Světáci je svěžím dílem, 
které baví diváka od začátku až do konce.

A já pevně věřím, že tomu tak bude i v 
podání herců Nového divadla, které tak 
vstupuje do 45. sezóny svého trvání. 

Těšíme se na vás!

Za soubor Nového divadla 
Jana Fabiánová 

Pátek – 25. října 2013 
20:00 hodin

Sobota – 26. října 2013 
16:00 a 20:00 hodin

Neděle – 27. října 2013 
16:00 hodin

Úvodník Jany Fabiánové 

Vážení diváci,

léto pomalu odchází, neodvratně se blíží 
podzim a s ním i další sezóna 2013/2014 
Nového divadla. 

Po velmi úspěšné minulé sezóně a čtyřech 
měsících “divadelních prázdnin” je soubor  
plný energie a nadšení se znovu dát do práce. 
A má se, tak jako vy, diváci, na co těšit. 

Na podzim vás zveme na Světáky v režii Jany 
Fabiánové, a na jaro 2014 připravuje Martin 
Dančovský komedii známého francouzského 
dramatika Georgese Feydeaua Brouk v hlavě.
Světáci jsou divadelní adaptací známé filmo-
vé hudební komedie Zdeňka Podskalského 
a Vratislava Blažka s písněmi Evžena Illína  
a Vlastimila Hály. 

Film byl natočen v roce 1969 a stal se jednou 
z nejlepších komedií české kinematografie. 

Oslovuje totiž české publikum svou specific-
kou schopností přenést se do doby, kterou 
většina z nás velmi dobře pamatuje! 

Jedná se o humorný příběh party tří vesnic-
kých fasádníků, kteří přijeli do Prahy praco-
vat a ve snaze strávit bujarý večer v luxusním 
podniku jako praví světáci, zažívají velmi za- 
jímavé a opravdu nevšední situace. Rozhod-
nou se změnit svůj způsob společenského 
života a díky nemalým investicím se dokonce 
zdá, že dosáhnou svého. Nakonec ale natrefí 
na partu tří podvodnic pod vedením 
kuplířky Trčkové. 

svetáci



ÿ Za pouhých 6 týdnů výuky lze obdržet
 pilotní licenci
ÿ Naši instruktoři jsou zkušení piloti
ÿ Naše letiště je v pohodlné vzdálenosti 
     od Toronta na silnici #26 mezi městy 
     Barrie a Collingwood, v srdci překrásné 
     přírody (Georgian Bay, Wasaga Beach, 
     Blue Mountain)
ÿ Možnost ubytování přímo v místě učiliště
Navštivte naši website www.edenflight.com

Majitel Milan Kroupa a jeho spolupracovníci
Vám milerádi poskytnou detailní informace:

Toll free: 1-888-282-0041
Telefon: (705) 428-3111

E-mail: info@edenflight.com
5195 Hwy. 26 East, Stayner, Ontario  L0M 1S0  

Dr. Ivo Uhlíř
Dental Surgeon

Digital Dental Radiography
2425 Bloor St. W, #510, Toronto

(416) 766-7200

   Výrobce přístrojů pro detekci radiace pro letecký  
   a pozemní geofyzikální průzkum

   přeje Novému divadlu
   další úspěšnou sezónu!
                                     www.picoenvirotec.com

Sponsoři Nového divadla, kteří 
štědře podporují naši činnost

Na webové stránce satellite  
1-416  http://www.divadlo.zpravy.ca/  

najdete informace a fotografie z našich předešlých představení 

Dr. Ludmila Schucková
Dental Surgeon

1849 Yonge Street, #409, Toronto
(416) 487-7900

l.schuckova@rogers.com

Máte-li zájem inzerovat v našich bulletinech a programech,  
nebo se stát sponsory Nového divadla, kontaktujte nás!

416.854.3919      •      nove.divadlo@gmail.com

Real Estate Sales Representative

KOUPĚ • PRODEJ • PRONÁJEM
ODHADY NEMOVITOSTÍ

NEJVÝHODNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ
SOLIDNÍ SERVIS

VÁM UŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

Oldřich Čabla

Mobile

416.707.3235
Business

416.236.7711

Custom KitChen & Bath CaBinetry

Counter tops

entertainment units

hardwood Floors and CeramiC  
tile installation

T: 905.840.5415 

F: 905.840.2146 

www.renoma.ca

42 Regan Road, Units 6 

Brampton, ON  L7A 1B3

KITCHEN & BATH CENTRE
RENOMA



Masaryk Memorial Institute

Info a objednávky:

(+1) 416-439-9557
novy.domov@masaryktown.ca

www.novydomov.ca

Oblíbené noviny české a slovenské
komunity s více než 60letou tradicí
ZKUSTE NA 2 MĚSÍCE ZDARMA!

Generální konzulát
České republiky v Torontu

——————–––——
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON  M4W 3E2
Phone: (416) 972-1476

Fax: (416) 972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

uvádí krajanský televizní týdeník  
každou sobotu v 10:00 hodin,  

opakování v úterý v 7:30 hodin  
na televizní stanici  
OMNI 1,  Toronto, 

kanál 47 –  kabel 4,  
101 a 804, Ontario

produkce: Markéta Rešovská 
novyzaber@yahoo.com

www.novavize.com

Nabízíme zajímavý 
reklamní prostor

NOVÁ VIZE TORONTO

Best Western 

Hotel Prachárna 
Olomouc, Czech Republic

Treat yourself to a 4-star accommodation.  

41 double rooms, 4 conference rooms,  

restaurant, bar, sauna and tennis courts.

www.hotel-pracharna.cz

Nove divadlo v Toronte 

najdete nás  
na FaCeBooK:

www.facebook.com/ 
novedivadlotoronto


