
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – listopad 2018

1. 11. čt v 19.00
VEPŘO, KNEDLO, ZELO / Divadlo MALÉhRY
Režie: MALÉhRY
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Josef Polášek, Michal Bumbálek
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 290,-  Sektor B: 270,-

Komedie z kravína o touze uniknout z „malého“ moravského venkova symbolizovaného, vepřovou se 
zelím, do velkého světa. Ola zklamaná životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín 
Pepan Vám odkryjí své touhy, radost i strast na pozadí bučících krav…

Autorské představení vzniklo ve spolupráci divadla MALÉhRY a Divadla Bolka Polívky, jako druhý 
projekt po divácky úspěšné inscenaci NEBE? Tentokrát jsme se snesly z nebeských výšin přímo do 
tvrdé reality venkovského života, kde máme možnost nahlédnout do snů sester Kobzikových, které 
své vysvobození z neutěšené reality a kažodení dřiny vidí, jak je dnes velmi populární, ve svazku s 
cizincem, v jejich případě pohádkovým italem...

2. 11. pá v 19.00
MÍNUS DVA / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S
Autor: Samuel Benchetrit
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Milan Lasica, Bolek Polívka, Sara Venclovská, Martn Hofmann
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Krásný lidský příběh dvou mužů, kteří utkají z nemocnice, aby se setkali se životem, který nepoznali. 
Dva pacient se rozhodnou strávit čas svého života jinak než poleháváním v nemocnici. Odhodlají se k 
dobrodružnému útěku a potkávají se s celou řadou lidských příběhů.

6. 11. út v 19.00
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadlení a flmová agentura
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,-, Sektor B: 520,- 

Laskavá a velice vtpná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška Balzerová 
sama na jevišt ve všech osmnáct rolích.

7. 11. st v 19.00
AKT / Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Autor: Zdeněk Svěrák
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Jaroslav Weigel / Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner, Jan Hraběta, Zdeněk Svěrák / 
Genadij Rumlena
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: 700,-



Jednoaktová hra "Úžas žandarma Kovandy", kterou uvádíme pod kratším názvem "Akt", byla napsána
v letech 1910-11. Za Cimrmanova života byla provedena, pokud víme, pouze jednou, a to v r. 1913 u 
příležitost otevření restaurace Labuť v Tanvaldu. Hra se zdála tehdejším divákům cynická, vulgární, 
nepravděpodobná a málo vlastenecká, takže zcela propadla.
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervacee v počtu max. 4. 
vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.

8. 11. čt v 19.00
AKT / Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Autor: Zdeněk Svěrák
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Jaroslav Weigel / Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner, Jan Hraběta, Zdeněk Svěrák / 
Genadij Rumlena
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: 700,-

Jednoaktová hra "Úžas žandarma Kovandy", kterou uvádíme pod kratším názvem "Akt", byla napsána
v letech 1910-11. Za Cimrmanova života byla provedena, pokud víme, pouze jednou, a to v r. 1913 u 
příležitost otevření restaurace Labuť v Tanvaldu. Hra se zdála tehdejším divákům cynická, vulgární, 
nepravděpodobná a málo vlastenecká, takže zcela propadla.
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervacee v počtu max. 4. 
vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.

9. 11. pá v 19.00
TELL OR SHOW
Účinkuje: Filip Teller a hosté
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 390,- Sektor B: 350,-

Tři hosté. Zajímavá témata. Charismatcký moderátor. To jsou tři předpoklady pro úspěšnou talk 
show.
Filip Teller jde však ještě dál a do základního mixu přidává hravost, nápaditost a interakci s publikem. 
Nepřináší klasickou talk show, jak ji znáte z televizních obrazovek.
Tell or Show kromě rozhovorové formy využívá také situační humor a scénické prvky.

10. 11. so v 10.00 PRO DĚTI
LOUPEŽNÍK RUMCAJS / Docela velké divadlo Litvínov
Autor: Jana Galinová
Režie: Jurij Galin
Hrají: Petr Kozák, Robert Stodůlka, Jaroslav Drobný, Lenka Lavičková, Michal Žižka, Lucie 
Randáková, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Délka představení: 70 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel ve veselé, činoherní pohádce s písničkami.

10. 11. so v 17.00 a ve 20.00
CAVEMAN / Agentura Point
Autor: Rob Becker
Režie: Patrik Hartl



Hraje: Jan Holík / Jakub Slach
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtpně utajených kvalitách obou 
pohlaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

11. 11. ne v 19.00
MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf 
Autor a režie: Luboš Balák 
Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátl 
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 390,-  Sektor B: 350,- 

Všichni víme, co je kostka. A všichni víme, co je manželství. Dovedete si však představit manželství v 
kostce? Stlačené a zhuštěné jen na ty nejzásadnější momenty? Jde to? Notabene manželství, které 
trvá sto let? 
Neboť Emil a Marcela museli žít spolu dlouho, než jim došlo, že je jim skvěle. Naštěst se toho dožili. 
Projdou naší dobou, celým staletm a budou hrát dvacetleté, když se v roce 1987 seznámí na vodě u 
jezu na Berounce, a budou hrát i sto dvacetleté, když budou na lavičce v Beskydech v budoucnost 
vzpomínat na to, kdo koho chtěl vlastně zavraždit.

12. 11. po v 19.00
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadlení a flmová agentura
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,-, Sektor B: 520,- 

Laskavá a velice vtpná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška Balzerová 
sama na jevišt ve všech osmnáct rolích.

13. 11. út v 19.00
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Petr Zelenka 
Režie: Alice Nellis 
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryštof Hádek / Petr Stach, Roman Zach / 
Martn Pechlát, Martn Kubačák, Sabina Remundová, Marika ooposká 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 600,-

Zelenkova ironická komedie je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky 
hlásá, že cynismus už není v módě. 
Příběh o výsluní a pádu ambiciózních jedinců.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

14. 11. st v 19.00
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Petr Zelenka 



Režie: Alice Nellis 
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryštof Hádek / Petr Stach, Roman Zach / 
Martn Pechlát, Martn Kubačák, Sabina Remundová, Marika ooposká 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 600,-

Zelenkova ironická komedie je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky 
hlásá, že cynismus už není v módě. 
Příběh o výsluní a pádu ambiciózních jedinců.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

15. 11. čt v 19.00
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Josef Polášek, Pavel oimčík / Michal Maléř, Roman Blumaier / Michal Dalecký , Miroslav 
Sýkora, Milada Vyhnálková, Mariana Chmelařová, Irena Kristeková, Kristýna otarhová
Délka představení: 90 minut bez přestávky  
Cena: Sektor A: 450,-  Sektor B: 420,-

Srnky aneb Příběhy o nešťastných debilech
Dirigent, který touží vystupovat v Japonsku a na Pražském jaru; mykolog, který ze strachu z
vlastní výšky chodí neustále ohnutý; vynálezce, který má na kontě řadu odmítnutých
vynálezů, či úředník, který vždy po orgasmu pláče, protože si myslí, že to je naposledy. 
A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, milenky, „zaučovatelky“. Cesty všech se jedné noci
nečekaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení až díky srnkám, které se objeví, Bůh ví
odkud…

16. 11. pá v 19.00 VYPRODÁNO
BROUK V HLAVĚ / Studio DVA divadlo
Autor: Georges Feydeau
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Filip Blažek, Roman otabrňák, Jitka Schneiderová, Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová / 
Anna Fixová, Petr Pěknic, otěpán Benoni, Berenika Kohoutová, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, 
Lukáš Kofroň / Václav Liška, Mojmír Maděrič
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 590,-  Sektor B: 560,-

Nejhranější dílo francouzského dramatka Georgese Feydeaua patřící mezi nejslavnější situační 
komedie všech dob.
Co mají společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým 
sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní 
Marcele brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.

18. 11. ne v 19.00
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ / Divadlo Komediograf
Autor a režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha, Vladimír Polívka / Tomáš Měcháček
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 390,- Sektor B: 350,-

Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protpóly jednoho období. Anoda a Katoda. Není lepší zadání 
pro grotesky. Není lepší východisko pro klauny. Originální zpracování naší nedávné minulost. Gustáv 



Husák jako komik. Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám sobě. 
Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě nebylo. Anebo bylo?

19. 11. po v 19.00
VYSAVAČ / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Patrik Hartl
Hraje: Bohumil Klepl
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 530,-  Sektor B: 490,-

Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z 
nákupního centra. 
Máte chuť nechat si vysát každodenní starost z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantckou 
komedii plnou vtpných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a 
snění. Patrik Hartl, autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české one man show 
Caveman, představuje výjimečný komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném 
příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí!

20. 11. út v 19.00 
ŽIVOT S KRAJTOU / La Fabrika
Autor: Émile Ajar, David Prachař
Režie: David Prachař
Hrají: David Prachař, Jakub Prachař, Pavel Fajt
Délka představení:
Cena: Sektor A: 420,- Sektor B: 390,-

Soužit bezvýznamného pařížského úředníčka s krajtou je, ač zarámováno do humorných situací, 
hořké vyprávění o hluboké osamocenost člověka uprostřed velkoměsta.

21. 11. st v 19.00 
MINDGAME – Líbezné vyhlídky / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCZ
Autor: Anthony Horowitz
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová / Markéta Plánková
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Když se Mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektvních románů, pokouší získat rozhovor s 
Eastermanem – známým sériovým vrahem – nemá ani ponět do čeho se poušt. Napřed musí dostat 
souhlas Doktora Farquhara – podivínského ředitele Líbezných vyhlídek – psychiatrické léčebny, v níž 
je Easterman držen. Brzy však zjist, že nic není takové, jak se zdá. Například kdo je ve skutečnost 
záhadný Borson? Odkud se přesně vzalo maso v mrazáku? Proč není kostlivec ve skříni? Další a další
otázky roztáčí děsuplnou spirálu přicházejících odpovědí.
Divadelní hra Mindgame, kterou v české premiéře uvádí společnost STAGEARTCZ, byla s velkým 
úspěchem přijata britským publikem a po své premiéře v Theatre Mercury v Colchesteru (1999) 
přebírána dalšími divadly až dosáhla proslulého Vaudeville Theatre na londýnském West Endu a od té
doby je se stejným úspěchem uváděna na mnoha divadelních jevištch po celém světě.

22. 11. čt v 19.00
ČTYŘI DOHODY BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ  
Autor: Don Miguel Ruiz
Hrají: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La oéz



Délka představení: 120 minut bez přestávky
Cena: 550,-

Nehřešme slovem, neberme si nic osobně, nevytvářejme si žádné domněnky a dělejme vše tak, jak 
nejlépe dovedeme. Takhle jednoduché je znění dohod s podtextem: poznání lásky, vztahů a 
přátelství, jak je vidí toltécký šaman Don Miguel Ruiz. Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům se 
podařilo vyplnit dvouhodinové představení toltéckým učením, humorem a především poznáním. 
Úsměv na tváři jde ruku v ruce s úžasem v obličeji během celého vystoupení. Neustálé střídání těchto 
elementů je skutečně časté. Připravte se na kvanta nových informací, nových pohledů na svět a 
vůbec na život.
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervacee v počtu max. 4. 
vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.

23. 11. pá v 19.00
PÁTÁ DOHODA BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Autor: Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek
Hrají: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La oéz
Délka představení: 120 minut bez přestávky
Cena: 550,- Kč

Pokračování knihy moudrost starých Toltéků. Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho 
sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, 
které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme 
obdarovat: svobodu být sám sebou.

Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervacee v počtu max. 4. 
vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.

24. 11. so v 19.00
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU / Agentura Harlekýn
Autor: Jean Barbier 
Režie: Jan Novák 
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, Jarmila ovehlová, Jan oťastný / Jan Čenský, Simona
Postlerová / Miroslava Pleštlová, Barbora oťastná Petrová / Malvína Pachlová, Frantšek Skopal / 
Martn Sochor 
Délka představení: 120 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 520,-  Sektor B: 490,-

Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatckého venkovana. 

Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji 
dceru a navštví ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v 
pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politky a obchodu, ve kterém se rázem 
ocitá i on. V tomto splettém prostředí se tatnek rychle zorientuje, a když okouzlí manželku svého 
nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády. Rozjede se 
uragán záměn a komických situací, které neberou konce.

25. 11. ne v 10.00 PRO DĚTI
KÁŤA A oKUBÁNEK / Divadlo D5 Praha
Autor a režie: Vlastmil Peška
Hrají: Dita Zábranská / Frantška Brzobohatá, Zbygniew Kalina / Jiří Kohout, Lukáš Kunz / Lukáš 
Klíma, Tomáš Pospíšil / Lukáš Kofroň



Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek. Od 
začátku, kdy Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, aby se jí něco na jaře 
vylíhlo, malého psa, jsou t dva nerozlučnými kamarády. Zažívají spolu nejen veselé, ale i napínavé 
příhody a dobrodružství. Všechno by bylo v nejlepším pořádku, kdyby jim jejich přátelství nezáviděl 
škodolibý kocour Luciáš. Ten se ovšem za své léčky vytrestá sám, jak už to v pohádkách bývá.

25. 11. ne v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
LADY OSKAR / Divadlo Kalich
Autor: Guillaume Mélanie
Režie: Jana Paulová
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, Felicita Prokešová, Vendula Fialová, 
Barbora Vyskočilová
Délka představení: bude upřesněno po premiéře 1. 11.
Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 490,-

Kdo by neznal Oskara, kultovní flmovou komedii, jeden ze skvostů ve flmografi Louise de Funése! 
Film byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha i pro 
současnou komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi, která tentokrát dává velkou hereckou 
příležitost v hlavní roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barnier, 
stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě nezlomí… kromě její vlastní 
rodiny!

Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopí jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u 
nás Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar stane režijním debutem.

26. 11. po v 19.00    
oEST TANEČNÍCH HODIN V oESTI TÝDNECH / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Richard Alferi
Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Chantal Poullain, Martn Kraus
Délka představení: 140 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,-  Sektor B: 420,-

Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči.
Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minetho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, cha-
chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic 
společného nakonec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.
Strhující herecký duet o lidské opuštěnost a nikdy neumírající naději v lepší zítřky!

27. 11. út v 19.00 
LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolka Polívky
Režie: Petr Jarčevský
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 300,- Sektor B: 250,- 

Klaunerie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.
Klaunérie Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břét a 
jejího jediného aktvního člena Čeňka. Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na 



Všesokolský slet. Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého cvičení těla až k dogmatckému 
prosazování myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše, jehož nástupcem se cít být. Získat uznání 
pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba cvičence do mezních situací. Nad 
samotným příběhem však stojí klaunské existence Čeňka a Břét a jejich permanentně problémového 
vztahu. 
Představení vzniklo pod supervizí Bolka Polívky!

28. 11. st v 19.00
oAoEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Milan Král / Jaromír Barin 
Tichý, Jiří Fret Pfeifer / Pavel Zatloukal, David Roter
Délka představení: 130 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtce v šaška. Novic je pod jeho 
vedením – a za asistence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých postupně nachází své 
šaškovské já. Postupně dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. 
„Nezná matku svou, ni otce svého. Vychován v ústavu pro odložené dět šlechtců. Vychován ve 
zbroji. Převychován však v šaška. A to vše za trest a v sedmi obrazech, v zajet šaškujících gerontů. 
Příliš krásný, než aby byl šaškem na kmetšt dějin.“ Boleslav Polívka

29. 11. čt v 19.00
BESÍDÍKA 2018 / Divadlo Sklep
Hrají: David Vávra, Milan oteindler, Jiří Fero Burda, Frantšek Váša, Tereza Kučerová, Marta 
Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová, Lenka Andelová, Roman Fojtček, David Noll, Jára 
Vaculík, Vladimír Vytska
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-  

Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných výstupů, skečů, 
gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.

30. 11. pá v 19.00
LÍBÁNKY NA JADRANU / Studio DVA divadlo  
Autor a režie: Patrik Hartl  
Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marika ooposká, Václav Jílek / otěpán Benoni 
Délka představení: 120 min + přestávka  
Cena: Sektor A: 700,-  Sektor B: 600,-
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervacee v počtu max. 4. 
vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy. Členové Zlatého klubu mají možnost 
přednostní rezervace 2 vstupenek.

Manželé Eva a Bohumil žijí společně už skoro pětatřicet let. Zbývá jim pár roků do důchodu a Eva má 
oprávněné obavy, že až přestanou chodit do práce a budou trávit mnohem víc času spolu, polezou si 
na nervy. Přestože se mají rádi, dost si totž lezou na nervy už teď. Společná dovolená k moři, kde 
strávili kdysi líbánky, má být testem možné obrody vztahu. 

Podaří se? Budou si mít o čem povídat? Dokáží si společně užít pár dní v klidu a harmonii? Povede se 
jim ještě vzájemně příjemně vzrušit jako zamlada? Romantcká komedie LÍBÁNKY NA JADRANU 
odpoví na všechny tyto otázky s humorem trapným, groteskním a trochu škodolibým. Prostě 
takovým, jaký přináší život. Příběh se bude odehrávat v chorvatském kempu. Budeme stavět stany, 



používat všemožné kempingové vybavení, grilovat, svítt čelovkami a spát ve spacácích. Bohumil s 
Evou nebudou samozřejmě v tom kempu sami. Hned vedle nich si postaví stan mladí milenci, kteří 
ještě vůbec netuší, kolik úsilí je bude stát, aby společně přežili do předdůchodového věku svých 
sousedů...

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – prosinec 2018

4. 12. út v 19.00
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Petr Zelenka 
Režie: Alice Nellis 
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryštof Hádek / Petr Stach, Roman Zach / 
Martn Pechlát, Martn Kubačák, Sabina Remundová, Marika ooposká 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 600,-

Zelenkova ironická komedie je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky 
hlásá, že cynismus už není v módě. 
Příběh o výsluní a pádu ambiciózních jedinců.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

5. 12.  st v 19.00 KONCERT
SZIDI TOBIAS – SEDMOLÁSKA
Vystupuje: Szidi Tobias a Jolanka band
Délka koncertu: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

„Sedm je silné číslo. A láska je to, na čem záleží. Sedmoláska. Sedm je symbol. Symbol pochází z 
řeckého výrazu symbállein, což znamená spojovat dohromady. Kdysi byl zvyk, že uzavřená smlouva se
zaznamenala na hliněnou tabulku, která se rozbila a rozdělila mezi účastníky smlouvy. Při setkání je 
znovu spojily. Tyto střepy se nazývaly symboly. Z tohoto pohledu můžeme symbol považovat za něco,
co označuje spojení věcí, které dohromady vytvoří smysluplný celek. Sedmoláska jako sedmé nebe, 
sedm dní v týdnu, sedm pečet.“ Szidi Tobias

8. 12. so v 10.00 PRO DĚTI
PRINCEZNA ZE MLEJNA / Divadlo Pegas Praha
Režie: Jiří Sequens ml.
Hrají: Klára Jelínková / Martna Černá, Jirka Roskot / Aleš Kubát, Hana Tunová / Milena Soukupová,
Daniel Koťan, Jiří Krejčí, Dana Bartůňková
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Divadelní zpracování oblíbené flmové pohádky Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna ožívá na 
divadelních prknech.

9. 12. ne v 10.00 PRO DĚTI
PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA / Divadlo D5 Praha
Autor: Václav Čtvrtek, Jarmila Glozarová
Režie: Libor Jeník



Hrají: Lukáš Klíma / Ondřej Venclík, Patrik Vojtšek / Radim Jíra, Dita Zábranská / Simona 
Benáčková / Elis Ochmanová, Daniel Kadlec / Marek Helma
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

V malém rybníčku v lukách pod městem Jičínem bydlí důvtpný vodník Česílko a s ním jeho kamarád, 
velký kapr Osmikiláč. Když se chce kapr obrátt na druhou stranu, musí vodník Česílko vylézt z vody do
rákosí a tam počkat, až se Osmikiláč překulí z boku na bok. Bývá mu přitom dlouhá chvíle, a tak se 
naučí hrát karty s dubovými listy nebo tančit s půvabnou vílou Andulkou. Poklidný život jim však 
naruší zámecký Knižepán, který by rád dostal Andulku za ženu a Osmikiláče na talíř. Podaří se 
Česílkovi kapra zachránit? A stane se Česílko nakonec Andulčiným ženichem nebo se Andulka provdá 
na zámek do Jičína? To všechno a ještě mnohem více se dozvíte v naší nové pohádce Příhody vodníka 
Česílka.

10. 12. po v 19.00
MISERY / Studio DVA divadlo
Autor: William Goldman
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Zlata Adamovská, Petr otěpánek, Petr Pěknic / Petr Meissel
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-

Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovská v 
mimořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a Petr Štěpánek coby spisovatel, jehož knihy 
hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou láskou, že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace 
temného humoru a dechberoucího napět.

15. 12. so v 10.00 PRO DĚTI
JAK SE ČERTI ŽENILI / Metropolitní divadlo Dany Bartůňkové
Autor a režie: Dana Bartůňková
Hrají: Petr Stehlík/Daniel Koťan, Nikola Ďuricová/Martna Černá, Kryštof Maliňák, Dana 
Bartůňková/Barbora Grafnetrová, Monika Hladová / Jiří Krejčí
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Za devatero horami... devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ jakého si 
dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula 
Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala až se z něj stalo to nejchudší království na celém 
světě. Pomoci mu může už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za prince svých snů, a 
proto se ho vydává hledat do světa. Princova teta Kordula ve své lakotě a hamižnost touží se stát 
královnou ať to stojí co to stojí a chce vládnout světu, proto uzavře smlouvu s peklem. Ovšem 
nepočítá s tm, že čistá lidská duše je velká vzácnost a láska že je silnější než všechno zlo na světě...


