
Divadelní studio D3, z. s. Karlovy Vary uvádí… 
 

Vladislav Vančura 

Kubula a Kuba Kubikula 
Pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla 

 
Scénář a režie: Petr Richter – scéna: Tereza Fischerová, František Kozohorský a 
Luboš Štěpán – kostýmy: Anna Ratajská a Tereza Fischerová – hudba: Petr Richter 
(na harmoniku hraje Tomáš Mauer, nahrávka vznikla ve studiu Pavla Horycha) – 
dramaturgie: Petra Richter Kohutová.  
 
Osoby a obsazení: Kubula – Eva Šollová, Kuba Kubikula – Adam Fedorek, 
Barbucha – Jana Trsová, Kovář – Martin Cirkl, Líza – Terezka Cirklová, děti – Julie 
a František Burešovi, Starosta – Petr Johanovský, Policajt – Vladimír Kalný, Lidi 
ve Vařečkách a Hrncích – Diana Derahová, Marek Himl a Bája Šmudlová, 
Sněhulák – Bája Šmudlová.  
 
O inscenaci: Zimní pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla. O medvědáři 
Kubovi, nezbedném medvídkovi Kubulovi a strašidýlku Barbuchovi. Kouzelný 
příběh o putování zimní krajinou, vtipných kouscích pro pobavení dobrých lidí a 
kamarádství s kovářovic Lízinkou a jejími sourozenci. A možná se polepší i nadutý 
starosta… Pohádka je určena pro děti od 5 do 105 let.  
 
O souboru: Divadelní studio D3, z. s. je nejdéle nepřetržitě pracujícím souborem 
v Karlových Varech. V současné době má ve svých řadách přes 20 členů (tři 
režiséry, dramaturga, výtvarníka, scénografa, muzikanty a herce), domovskou 
scénou je Divadlo Husovka v centru lázeňské čtvrti. Repertoár tvoří vesměs hry 
českých autorů s občasným odskokem „do světa“, podstatné je téma, které nás 
zaujme, a síla příběhu. Momentálně mohou diváci vidět plenérovou inscenaci 
Legendy (z) kraje pod horami Viktora Braunreitera v režii Luboše Štěpána, docela 
ujetou komedii Srnky Tomáše Svobody a režiséra Petra Richtera, pohádku Kubula 
a Kuba Kubikula, k němuž napsal scénář podle knížky Vladislava Vančury režisér 
Petr Richter, a vánoční Betlém čili Komedii o narození Ježiška. Déčko také pořádá 
přehlídku výjimečných ochotnických souborů Karlovarský Harlekýn. 
 
Délka představení 45 minut (hrajeme bez přestávky), příprava scény 60-90 
minut (dle svícení), bourání scény a úklid cca 30 minut.  
Technické požadavky: hrací plocha cca 5 x 6 m (vejdeme se i do menšího), zadní 
i boční výkryty; zásuvka 220 V u jeviště (16ampérové jištění).  



Finanční podmínky: 4.000,- Kč + cestovní náklady (dodávka + 3 osobní auta)  
Nabídky směrujte na vedoucího souboru Petra Johanovského, tel. 777554006, 
e-mailové spojení: johanovsky@copyprintkv.cz nebo divadloD3@email.cz, 
případně Petru Richter Kohutovou, tel. 604157176, e-mailové spojení: 
petrarka72@seznam.cz. 


