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si Vám dovoluje nabídnout: 
 

divadelní představení Můj sluha Saturnin 
 

Anotace 

Hrané divadelní představení, které přiblíží 

divákům nejúspěšnější dílo Zdeňka Jirotky 

inspirované anglickou literaturou, známé 

již několik generací. Představení není 

úplnou kopií knihy, ale poutavou formou 

nabídne divákům nestárnoucí příběh i 

jinak než v dostupné knižní či filmové 

podobě.  

Děj se odehrává v období 30. let první 

republiky. Postavy mladý pán, svérázný 

sluha Saturnin, dědeček, teta Kateřina a další osoby baví již několik generací diváků. Spolu 

s hlavními hrdiny zažijete tři týdny dovolené na dědečkově venkovském sídle. Dozvíte se, co 

vše se přihodí když, krom pozvaných hostů dorazí na prázdniny i ti, které nikdo nepozval, a 

dům náhlá povodeň zcela odřízne od civilizace.  

Přijďte se podívat jak osobitý, pohotový, pracovitý a vzdělaný sluha Saturnin změní život 

svému pánovi, pražskému úředníkovi, který doposud prožíval klidný život. Dozvíte se, co se 

stane, když vás věrný sluha Saturnin přestěhuje z pohodlného bytu na loď, kde vás navštíví 

teta Kateřina, chrlící jedno přísloví za druhým, i se svým synem Miloušem.  

Užijte si večer plný bláznivých nápadů Saturnina, v nichž najdete kus poezie, humoru, fantazie 

a podivuhodné myšlenkové přemety, které dovedou udělat detektivku z jízdního řádu, a 

zjistěte, že člověk by nemusil tak zestárnout, kdyby si byl nezapomněl hrát. 

Technické podmínky pro realizaci představení 

Pro realizaci představení v plenéru je zapotřebí rovná, zpevněná či travnatá plochu o velikosti 

cca. 20 x 10 m, na které MAREDIV s.r.o. postaví kovové pódium o velikosti 6 x 4 x 0,6 m, výška 

scény – 2,80 m včetně pódia. Dále je zapotřebí přípojka na 380 V a 220 V pro potřeby zapojení 

světel a zvuku. A zajištění sezení pro diváky. Na základě domluvy může zajistit za úplatu 

MAREDIV s.r.o.  

Délka představení je cca. 90 minut bez přestávky. Délka přestávky cca. 20 minut. Čas potřebný 

na postavení scény - 3 hod. před začátkem představení. Čas potřebný na uklizení scény je 1,5 

hod. po skončení představení. Pro potřeby stavby scény je nutné umožnit příjezd 3 osobních 
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vozů s přívěsným vozíkem. Veškerý technický personál včetně uvaděčů zajistí MAREDIV s.r.o. 

na své náklady.  

Cena  

Kompletní cena divadelního představení Můj sluha Saturnin je složena ze tří částí  

a) Umělecké honoráře 17 000,- Kč.   

b) Cestovní náklady 3x osobní auto á 6,-Kč/km počítáno z Českých Budějovic 

c) DILIA autorský poplatek 8 % ze zisku. Minimální částka autorské odměny je 400,- Kč.  

 

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Rádi zahrajeme představení právě u Vás.  

Miroslav Mareš – principál – Marešova divadelní společnost 
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