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V. ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem 

 

Herci divadelního léta zkouší novou inscenaci 

 

12. května 2012 se sešel celý tým herců Divadelního léta pod plzeňským nebem k první čtené 
zkoušce připravované inscenace V nouzi poznáš přítele, která bude uvedena v české premiéře. 
Režisér Vilém Dubnička, pod jehož vedením inscenace vzniká, do týmu herců angažoval jak 
osvědčené tváře, tak herce, které zná plzeňské publikum například z prostředí filmu a televize. 
Vilém Dubnička k letošnímu výběru herců řekl: ,,Člověk má v životě rád jistoty a občas nějaké to 
příjemné zpestření. Vycházím z toho v obsazení Divadelního léta a věřím, že i diváci to takhle 
mají rádi. Můžeme se proto opřít o stálé spolupracovníky jako je Michal Štěrba, Toník Procházka 
ml., Štěpánka Křesťanová, Zdeněk Rohlíček, Petr Borovský,  Jana Zenáhlíková, nebo si užít ty, 
které na jevišti Divadelního léta uvidíme po delší době – Bronislav Kotiš  nebo úplně poprvé jako 
Radek Štědronský Shejbal. Letošním příjemným zpestřením bude herec Činoherního studia Ústí 
nad Labem Kryštof Rímský, nebo herečka Renata Prokopová, která se poprvé po mateřské 
dovolené vrací na jeviště právě k nám.”  
Nová inscenace bude uvedena na zahradě Měšťanské besedy v Plzni.   
 
Herci, kteří se představí pod plzeňským nebem poprvé 

 
Kryštof Rímský 

- Absolvent katedry alternativního herectví pražské DAMU 
- Herec Činoherního studia v Ústí nad Labem 
- Hrál v televizních filmech Svědek, Hodný chlapec a například Tobruk 

 
Renata Visnerová Prokopová 

- Absolventka pražské DAMU 
- Po mateřské dovolené je na volné noze 
- Hrála v seriálech Ulice, EDEN, Rodinná pouta 

 
Radek Štědronský Shejbal 

- Studoval Střední uměleckou školu ve Frýdlantě v Čechách, obor pěvecko hudební 
- Člen souboru muzikálu a operety v divadle J. K. Tyla v Plzni 
- Účinkuje v muzikálech Noc na Karlštejně, Fantom Morrisvillu nebo Monty Python's 

Spamalot 
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Marná lásky snaha 

 
V inscenaci Williama Shakespeara, Marná lásky snaha se diváci mohou těšit na obsazení, které 
se představí beze změn. Tedy stejně jako  v předchozím ročníku se do Plzně vrátí Viktor Limr, 
Jana Bernášková nebo Radek Valenta. Na Marnou lásky snahu zveme diváky od 23. července za 
hotel Courtyard by Marriott Pilsen. 
 
Informace pohromadě 

 

Jean Rets Comme Dieu: V nouzi poznáš přítele - historická satira na současnou frašku 

Mešťanská beseda Plzeň, Kopeckého sady 13 

premiéra: 2. července 2012 ve 20:30 hodin na zahradě Měšťanské besedy 
reprízy: 3., 4., 8. - 14., 16. - 19. července 2012 ve 20:30 hodin na zahradě Měšťanské besedy 
 
Klášter Plasy 

repríza: 5. července 2012 ve 20:30 hodin v areálu kláštera  
 

William Shakespeare: Marná lásky snaha 

Hotel Courtyard by Marriott Plzeň, Sady 5. května 57 

reprízy: 23.- 25., 27. - 30. července 2012 ve 20:30 hodin na zadním dvoře hotelu Courtyard by 
Marriott 
 
Předprodej vstupenek v síti plzeňská vstupenka nebo on-line na www.plzenskavstupenka.cz 
 
V případě zájmu Vám materiály a fotografie zašleme e-mailem, případně Vám sdělíme další 
podrobnosti. Rádi Vám zajistíme rozhovory s herci a organizátory festivalu. I se speciální 
požadavky, nás neváhejte kontaktovat.  
 

Tiskový servis Divadelního léta pod plzeňským nebem 

 

Jáchym Klimko; tel.: +420774091217; mail.: klimko.jachym@seznam.cz 
www.divadelnileto.cz 
facebook: Divadelní léto pod plzeňským nebem 


