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Čakov, Farský dvůr



Vážení a milí čtenáři,

první mlhavá rána a slunce o poznání níže nad obzorem, jsou 
neklamným znamením, že jsme zase o krůček blíže méně vlídným dnům. 
Ještě nás ale čekají barevné dny babího léta, jiskřivá rosa na stéblech trav 
a třpytivé nitky hedvábí pavoučích tuláků. Ještě se ohřejeme v předlouhých 
paprscích pozdního slunce, posbíráme první tvářičky kaštanů a poslední 
květy podzimních aster než studeně od mraků zafouká…

A v těch posledních pozdně letních dnech se už čtvrtý rok přijdeme 
podívat na čakovský farský dvůr, kam nás opět zvou na svá představení 
divadelní soubory a jiní kratochvilní umělci. Bylo letos o něco těžší sezvat 
všechny na jedno datum. Dovolené v měsíci září, kdy už nepanují taková 
vedra nabývají na oblibě i mezi amatérskými herci. Jako milého hosta 
na sobotní podvečer se nám podařilo pozvat Kateřinu Kornovou, dámu, 
kterou není třeba představovat a která jistě všechny překvapí svou 
bezprostředností, životní silou a nasazením.

Posezení na farském dvoře je zastřešené, takže i nepřízeň počasí by nás 
neměla zaskočit. Stejně tak mají střechu nad hlavou i herci a tanečníci. 
Občerstvení je i tentokrát mimo hlediště takže i ti, kteří nebudou chtít 
být rušeni divadlem při klobásách a pivu budou mít klid zajištěný. Po 
zkušenostech z minula prosíme diváky a divačky, co si přišli popovídat  
s kamarádkami, aby se s nimi posadili mimo hlediště. Je to nejen zdvořilé  
k hercům, ale potěší to i diváky, kteří přišli za divadlem.

Protože si po všechny předešlé ročníky každý z Vás v naší přehlídce 
jistě našel, co se mu líbilo budeme se těšit, že i letos zůstane tato tradice 
zachována. Přejeme vám všem, aby jste si z čakovského farského dvora 
odnesli jen příjemné zážitky a dobrou náladu.

IV.



Sobota 16. 9 .2017
14:00 - 15:00  
Divadelní spolek PIKI Volyně - pohádka „Bubu, bu“
Divadlo Volyně přináší pohádkový příběh, který hrají děti dětem. Nepochybně se setká 
opět s úspěchem nejen u malých diváků jako v minulých ročnících.

15:30 - 16:00 
Soubor historických tanců Campanello - „Česká Beseda“
Soubor historických tanců z třeboňského zámku u nás nevystupuje poprvé. Tentokrát 
předvedou už téměř zapomenutý tanec Česká Beseda z doby Národního obrození.

16:00 - 17:30
Křeslo pro hosta s Kateřinou Kornovou
Přemýšleli jsme koho pozvat, když řady našich rodáků nejsou nekonečné.  
Paní Kateřina Kornová je dáma, která má rozhodně nám všem co říci a je přímo vzorem 
toho, že nic v životě nemá vzdávat předem.

18:00 - 18:50 
„Kloboučkový FANTOM“ - představení pro dospělé i děti
Loutková detektivka pro malé i velké milovníky kriminalistiky. V roli kriminalisty 
účinkuje oblíbený Čajovník, který nás svým vtipným představením už jednou tak 
skvěle pobavil. 

19:00 - 20:30 
Projekce nového filmu Zdeňka Trošky „Strašidla“
Zařazujeme tentokrát i film, protože PIKY Volyně odřeklo vystoupení kvůli nemoci 
člena souboru a náhradu již nebylo možné zajistit. Tento nový, téměř neznámý film 
Zdeňka Trošky má to nejlepší doporučení. Stejně jako jeho Babovřesky jej odsoudili 
kritici. Film není stejně akční a hlučný, ale zcela určitě Vás pobaví a to, že odejdete  
s úsměvem na tváři, Vám můžeme slíbit.

20:30 - 21:00 
Ohňová show skupiny Equet Plzeň - „Ohnivé ženy“
Po úspěchu světelných efektů z loňska jsme oslovili velmi populární skupinu z Plzně. 
Budete mít možnost srovnání nebezpečných vystoupení.



Změna programu vyhrazena.

Neděle 17. 9. 2017
14:00 - 15:00 
Studio dell Arte - loutkové představení „Sněhurka“ 

Není jistě třeba vyprávět o čem představení pro děti bude. Přijďte se podívat s dětmi  
a vnoučaty, jak vypadají pohádky bez televizní obrazovky.

15:30 - 15:45 
„Návštěva z Orientu“
Malé vystoupení malých orientálních tanečnic.

16:00 - 17:00 
Pouličníci - vystoupení populární skupiny z Tábora
I oni zde, už v loňském roce, navodili veselou náladu svými jarmarečními písněmi  
a atmosférou z počátku minulého století. Přijďte si zazpívat a zasmát se s nimi.

18:00 - 19:30 
ŽAS Homole - „Ženské nebe“
Tři roky jsme usilovali o účinkování tohoto souboru u nás. Na několik let dopředu má toto 
Ženské Amatérské Sdružení všechna svá představení zamluvená. Letos se nám to konečně  
podařilo. Vyšli jsme také časově vstříc všem, kterým nevyhovovalo poslední představení 
až od 20:00 hodin (kvůli rannímu pondělnímu vstávání)

Přijďte si odpočinout od televizí a počítačů, a přiveďte i ty, kteří u nás třeba ještě 
nebyli. Přijďte se podívat na všechna představení na náš Farský dvůr, jak se 
svými rolemi baví ti, co to umí a přijeli pobavit a rozveselit i nás.

Občerstvení jako obvykle v areálu, hlediště i jeviště také opět zastřešeno. Vstupné 
dobrovolné. Obecní úřad a všichni kdo na Čakovském prkně spolupracují vám 
přejí příjemný zážitek.


