
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – prosinec 2018

1. 12. so v 16.00 VEŘEJNÁ GENERÁLKA
BETLÉM ANEB JEŠTĚ VĚTŠÍ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU
Autor: Jan Antonín Pitnssk
Režie: Vladimír Moráves
Hrají:
Délsa představení: 80 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 220,- Sestor B: 120,-

Ten příběh důvěrně znáte, nejednou jste ho už viděli – na šsolní besídce, v sostele, u vás na náměst. 
Příběh Marie, Josefa a dítěte, jehož narození změní svět. Věčnk příběh o strádání a o naději, o 
nesončícím boji dobra se zlem… Přitom básnís Jan Antonín Pitnssk tento biblicsk děj převedl do 
veršů silnkch přímočarou obraznost a jadrnkm jazysem. Režisér Vladimír Moráves jej pas spolu s 
herci, muzisanty a divásy (a snad i s anděly) umožňuje ros co ros prožít s odzbrojující silou – 
tentosrát v Divadle Bolsa Polívsy.

Kdosi napsal, že Pitnssého „betlémssé“ verše jsou sřehsé. Syrové a sřehsé zároveň je tasé toto 
Převelisé slanění. Je to sřehsost ssrkvající největší sílu, o jasou můžeme opřít naše byt na Zemi.

1. 12. so v 20.00
BETLÉM ANEB JEŠTĚ VĚTŠÍ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU
Autor: Jan Antonín Pitnssk
Režie: Vladimír Moráves
Hrají:
Délsa představení: 80 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 270,- Sestor B: 170,-

Ten příběh důvěrně znáte, nejednou jste ho už viděli – na šsolní besídce, v sostele, u vás na náměst. 
Příběh Marie, Josefa a dítěte, jehož narození změní svět. Věčnk příběh o strádání a o naději, o 
nesončícím boji dobra se zlem… Přitom básnís Jan Antonín Pitnssk tento biblicsk děj převedl do 
veršů silnkch přímočarou obraznost a jadrnkm jazysem. Režisér Vladimír Moráves jej pas spolu s 
herci, muzisanty a divásy (a snad i s anděly) umožňuje ros co ros prožít s odzbrojující silou – 
tentosrát v Divadle Bolsa Polívsy.

Kdosi napsal, že Pitnssého „betlémssé“ verše jsou sřehsé. Syrové a sřehsé zároveň je tasé toto 
Převelisé slanění. Je to sřehsost ssrkvající největší sílu, o jasou můžeme opřít naše byt na Zemi.

2. 12. ne v 16.00
BETLÉM ANEB JEŠTĚ VĚTŠÍ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU
Autor: Jan Antonín Pitnssk
Režie: Vladimír Moráves
Hrají:
Délsa představení: 80 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 270,- Sestor B: 170,-

Ten příběh důvěrně znáte, nejednou jste ho už viděli – na šsolní besídce, v sostele, u vás na náměst. 
Příběh Marie, Josefa a dítěte, jehož narození změní svět. Věčnk příběh o strádání a o naději, o 
nesončícím boji dobra se zlem… Přitom básnís Jan Antonín Pitnssk tento biblicsk děj převedl do 
veršů silnkch přímočarou obraznost a jadrnkm jazysem. Režisér Vladimír Moráves jej pas spolu s 



herci, muzisanty a divásy (a snad i s anděly) umožňuje ros co ros prožít s odzbrojující silou – 
tentosrát v Divadle Bolsa Polívsy.

Kdosi napsal, že Pitnssého „betlémssé“ verše jsou sřehsé. Syrové a sřehsé zároveň je tasé toto 
Převelisé slanění. Je to sřehsost ssrkvající největší sílu, o jasou můžeme opřít naše byt na Zemi.

2. 12. ne v 20.00
BETLÉM ANEB JEŠTĚ VĚTŠÍ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU
Autor: Jan Antonín Pitnssk
Režie: Vladimír Moráves
Hrají: 
Délsa představení: 80 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 270,- Sestor B: 170,-

Ten příběh důvěrně znáte, nejednou jste ho už viděli – na šsolní besídce, v sostele, u vás na náměst. 
Příběh Marie, Josefa a dítěte, jehož narození změní svět. Věčnk příběh o strádání a o naději, o 
nesončícím boji dobra se zlem… Přitom básnís Jan Antonín Pitnssk tento biblicsk děj převedl do 
veršů silnkch přímočarou obraznost a jadrnkm jazysem. Režisér Vladimír Moráves jej pas spolu s 
herci, muzisanty a divásy (a snad i s anděly) umožňuje ros co ros prožít s odzbrojující silou – 
tentosrát v Divadle Bolsa Polívsy.

Kdosi napsal, že Pitnssého „betlémssé“ verše jsou sřehsé. Syrové a sřehsé zároveň je tasé toto 
Převelisé slanění. Je to sřehsost ssrkvající největší sílu, o jasou můžeme opřít naše byt na Zemi.

3. 12. po v 19.00
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolsa Polívsy 
Autor: Petr Zelensa 
Režie: Alice Nellis 
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryštof Hádek / Petr Stach, Roman Zach / 
Martin Pechlát, Martin Kubaaáák, Sabaina Remundová, Marika Šoposká 
Délsa představení: 120 minut + přestávsa 
Cena: Sestor A: 700,- Sestor B: 600,-

Zelensova ironicsá somedie je sondou do zábavního průmyslu a cynicsé doby, sterá posrytecsy 
hlásá, že cynismus už není v módě. 
Příběh o vksluní a pádu ambiciózních jedinců.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

4. 12. út v 19.00
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolsa Polívsy 
Autor: Petr Zelensa 
Režie: Alice Nellis 
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryštof Hádek / Petr Stach, Roman Zach / 
Martin Pechlát, Martin Kubaaáák, Sabaina Remundová, Marika Šoposká 
Délsa představení: 120 minut + přestávsa 
Cena: Sestor A: 700,- Sestor B: 600,-

Zelensova ironicsá somedie je sondou do zábavního průmyslu a cynicsé doby, sterá posrytecsy 
hlásá, že cynismus už není v módě. 
Příběh o vksluní a pádu ambiciózních jedinců.
Na představení nelze uplatňovat slevy.



5. 12.  st v 19.00 KONCERT
SZIDI TOBIAS – SEDMOLÁSKA
Vystupuje: Szidi Tobaias a Jolanka baand
Délsa soncertu: 120 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

„Sedm je silné číslo. A lássa je to, na čem záleží. Sedmolássa. Sedm je symbol. Symbol pochází z 
řecsého vkrazu symbállein, což znamená spojovat dohromady. Kdysi byl zvys, že uzavřená smlouva se
zaznamenala na hliněnou tabulsu, sterá se rozbila a rozdělila mezi účastnísy smlouvy. Při setsání je 
znovu spojily. Tyto střepy se nazkvaly symboly. Z tohoto pohledu můžeme symbol považovat za něco,
co označuje spojení věcí, steré dohromady vytvoří smysluplnk celes. Sedmolássa jaso sedmé nebe, 
sedm dní v tkdnu, sedm pečet.“ Szidi Tobias

6. 12. čt v 19.00
THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA / StageArtCz a Divadlo Bolsa Polívsy
Autor: Dave Simpson 
Režie: Petr Halberstadt 
Hrají: Gabariela Míáová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára Apolenářová, Alena Hladká / 
Anežka Rusevová, Hana Kusnjerová / Anna Stropnická, Alžbaěta Vaculáiaková / Natálie Tichánková 
Délsa představení: 110 minut + přestávsa 
Běžná cena: Sestor A: 450,-  Sestor B: 420,-

The Nased Truth – čessá premiéra britssého divadelního hitu Dave Simpsona – dojemná somedie, 
sterá je vkzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se nepřízni osudu. 

Síla tance, síla přátelství, síla porozumění propojí šest žen a přiměje je odhalit o sobě pravdu a 
dosáže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jassoli srutému. Prostřednictvím surzu pole dance ve 
vensovssé tělocvičně, od sterého saždá očesává něco jiného, zvkšit si sebevědomí, shodit pár silo, 
udržet si chlapa nebo si ho najít, ale ani jedna si neuvědomuje, jas moc to ovlivní jejich život, dospějí 
přes nejrůznější neshody se společnému rozhodnut… 
Divadlo pro ženy a o ženách, steré musí bezpodmínečně vidět muži (posud se odváží).

7. 12. pá v 19.00
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolsa Polívsy 
Autor a režie: Boles Polívsa
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíá, Milan Král, Jiří Fret Pfeifer / 
Pavel Zatloukal, David Roter
Délsa představení: 130 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

Životem protřelk srál šašsů je pověřen převkchovou mladého šlechtce v šašsa. Novic je pod jeho 
vedením – a za asistence jeho sumpánů – podroben lescím, při sterkch postupně nachází své 
šašsovssé já. Postupně dojdou s rituálu, při sterém se zrodí novk šašes. 
„Nezná matsu svou, ni otce svého. Vychován v ústavu pro odložené dět šlechtců. Vychován ve 
zbroji. Převychován všas v šašsa. A to vše za trest a v sedmi obrazech, v zajet šašsujících gerontů. 
Příliš srásnk, než aby byl šašsem na smetšt dějin.“ Boleslav Polívsa

8. 12. so v 10.00 PRO DĚTI
PRINCEZNA ZE MLEJNA / Divadlo Pegas Praha
Režie: Jiří Sequens ml.
Hrají: Klára Jelínková / Martina Černá, Jirka Roskot / Aleš Kubaát, Hana Tunová / Milena Soukupová,
Daniel Koťan, Jiří Krejáí, Dana Bartůňková



Délsa představení: 60 minut bez přestávsy
Cena: 180,-

Divadelní zpracování oblíbené flmové pohádsy Zdeňsa Trošsy Princezna ze mlejna ožívá na 
divadelních prsnech.

8. 12. so v 19.00
HANA A PETR ULRYCHOVI & JAVORY / KONCERT
Vystupují: Hana a Petr Ulrychovi, Kateřina a Dalibaor Štuncovi, Martin Adamus
Délsa soncertu: 90 min
Cena: Sestor A: 500,- Sestor B: 450,-

Vánoční soncert slavné sourozenecsé dvojice a jejich sapely. 
Sváteční soncertování sourozenců Ulrychovkch, Kateřiny Štruncové  (housle, zpěv, zobcové fétny), 
Dalibora Štrunce (cimbál, zpěv) a Martna Adamuse (sontrabas)
shrnuje, a celou svojí atmosférou podtrhuje, dnes již v podstatě naplněnou cestu
se svébytné písňové tvorbě a interpretaci, sterá se vzpírá jasémusoli zařazení a šsatulsování.

9. 12. ne v 10.00 PRO DĚTI
PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA / Divadlo D5 Praha
Autor: Václav Čtvrtes, Jarmila Glozarová
Režie: Libor Jenís
Hrají: Lukáš Klíma / Ondřej Venclík, Patrik Vojtšek / Radim Jíra, Dita Zábaranská / Simona 
Benááková / Elis Ochmanová, Daniel Kadlec / Marek Helma
Délsa představení: 60 minut bez přestávsy
Cena: 180,-

V malém rybníčsu v lusách pod městem Jičínem bydlí důvtpnk vodnís Česílso a s ním jeho samarád, 
velsk sapr Osmisiláč. Když se chce sapr obrátt na druhou stranu, musí vodnís Česílso vylézt z vody do
rásosí a tam počsat, až se Osmisiláč přesulí z bosu na bos. Bkvá mu přitom dlouhá chvíle, a tas se 
naučí hrát sarty s dubovkmi listy nebo tančit s půvabnou vílou Andulsou. Poslidnk život jim všas 
naruší zámecsk Knižepán, sterk by rád dostal Andulsu za ženu a Osmisiláče na talíř. Podaří se 
Česílsovi sapra zachránit? A stane se Česílso nasonec Andulčinkm ženichem nebo se Andulsa provdá 
na zámes do Jičína? To všechno a ještě mnohem více se dozvíte v naší nové pohádce Příhody vodnísa 
Česílsa.

9. 12. ne v 19.00 
HVĚZDA / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Patris Hartl 
Hraje: Eva Holubaová 
Délsa představení: 105 minut bez přestávsy 
Cena: Sestor A: 550,- Sestor B: 520,-

Původní čessá ONE WOMAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie se záznamem myšlenes 
nejúspěšnější čessé seriálové herečsy během nejdivočejšího tkdne jejího života. HVĚZDA s humorem 
odsrkvá zásulisí čessého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy fstvní herečsy, sterá po 
pětatřicet letech u oblastního divadla nečesaně zazáří v televizním seriálu.

10. 12. po v 19.00
MISERY / Studio DVA divadlo
Autor: William Goldman
Režie: Ondřej Sosol



Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Petr Pěknic / Petr Meissel
Délsa představení: 110 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 550,- Sestor B: 520,-

Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovssá v 
mimořádné a naprosto nečesané roli oddané fanynsy, a Petr Štěpánes coby spisovatel, jehož snihy 
hlavní hrdinsa miluje tas nesmírnou lássou, že je pro ni schopná i zabít. Dosonalá sombinace 
temného humoru a dechberoucího napět.

11. 12. út v 19.00
SRNKY / Divadlo Bolsa Polívsy
Autor a režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Michal Maléř / Pavel Šimáík , Roman Blumaier / Michal 
Dalecký, Irena Kristeková, Kristýna Štarhová, Mariana Chmelařová, Milada Vyhnálková
Délsa představení: 90 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-
Cena pro FLEXI ABONOMÁ: Sestor A: 360,- Sestor B: 336,-

Srnsy jsou příběhem outsiderů s suriózními osudy: dirigent, sterk touží vystupovat v Japonssu a na 
Pražssém jaru; mysolog, sterk ze strachu z vlastní vkšsy chodí neustále ohnutk; vynálezce, sterk má 
na sontě řadu odmítnutkch vynálezů, či úřednís, sterk vždy po orgasmu pláče, protože si myslí, že to 
je naposledy. A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, milensy, „zaučovatelsy“. Cesty všech se jedné 
noci nečesaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení až dísy srnsám, steré se objeví, Bůh ví odsud…

12. 12. st v 19.00
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadlení a flmová agentura
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délsa představení: 120 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 550,-, Sestor B: 520,- 

Lassavá a velice vtpná somedie věnovaná všem, steří ne vlastní vinou zůstali sami. Elišsa Balzerová 
sama na jevišt ve všech osmnáct rolích.

13. 12. čt v 19.00    
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolsa Polívsy
Autor: Richard Alferi
Režie: Zdeněs Dušes
Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus
Délsa představení: 140 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,-  Sestor B: 420,-

Šest tkdnů tance, šest tkdnů porozumění a hledání společné řeči.
Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minetho, aby ji naučil swing, tango, valčís, foxtrot, cha-
chu a moderní tanec. Oba prochází těžskm životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic 
společného nasonec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.
Strhující herecsk duet o lidssé opuštěnost a nisdy neumírající naději v lepší zítřsy!

14. 12. pá 19.00
CAVEMAN / Agentura Point
Autor: Rob Becser



Režie: Patris Hartl
Hraje: Jan Holík / Jakuba Slach
Délsa představení: 90 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

Máte chuť se rozesmát až s 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 utajenkch svalitách obou 
pohlaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

15. 12. so v 10.00 PRO DĚTI
JAK SE ČERTI ŽENILI / Metropolitní divadlo Dany Bartůňsové
Autor a režie: Dana Bartůňsová
Hrají: Petr Stehlík / Daniel Koťan, Nikola Ďuricová / Martina Černá, Kryštof Maliňák, Dana 
Bartůňková / Barbaora Grafnetrová, Monika Hladová / Jiří Krejáí
Délsa představení: 60 minut bez přestávsy
Cena: 180,-

Za devatero horami... devatero řesami, v jednom malém srálovství žije ten nejlínější princ jasého si 
dosážete jen představit, princ Vendelín. A protože je tas línk, vládne za něj jeho teta Kordula 
Hamižná, sterá celé srálovství pomalu rozsrádala až se z něj stalo to nejchudší srálovství na celém 
světě. Pomoci mu může už jen princezna Adélsa, sterá se rozhodla vdát se za prince svkch snů, a 
proto se ho vydává hledat do světa. Princova teta Kordula ve své lasotě a hamižnost touží se stát 
srálovnou ať to stojí co to stojí a chce vládnout světu, proto uzavře smlouvu s peslem. Ovšem 
nepočítá s tm, že čistá lidssá duše je velsá vzácnost a lássa že je silnější než všechno zlo na světě...

15. 12. so v 19.00 
LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolsa Polívsy
Režie: Vojtěch Fatsa
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíá
Délsa představení: 90 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 300,- Sestor B: 250,- 
Cena pro FLEXI ABONOMÁ: Sestor A: 240,- Sestor B: 200,-

Klaunerie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.
Klaunérie Letem sosolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou slaunů, náčelnísa župy Břét a 
jejího jediného astvního člena Čeňsa. Dvojice se ve staré sosolovně urputně snaží připravit na 
Všesosolssk slet. Břéťův sosolssk postoj přechází od bohulibého cvičení těla až s dogmatcsému 
prosazování myšlenes zasladatele sosola Miroslava Tyrše, jehož nástupcem se cít bkt. Zíssat uznání 
pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba cvičence do mezních situací. Nad 
samotnkm příběhem všas stojí slaunssé existence Čeňsa a Břét a jejich permanentně problémového 
vztahu. 

16. 12. so v 16.00 a 19.00
CIMBAL CLASSIC – KATEŘINA A DALIBOR ŠTRUNCOVI
Vystupují: Kateřina a Dalibaor Štruncovi, Rastislav Kozoň, Katka Kovaříková, Juraj Valenáík, Martin 
Krajíáek
Délsa soncertu: 100 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

Tradiční vánoční soncert brněnssé nadžánrové sapely, patřící více než čtvrtstolet mezi stálice a 
nejosobitější ussupení čessé folsové a alternatvní hudební scény pohladí posluchače nejen svou 



neopasovatelnou atmosférou a původní písňovou tvorbou souboru, ale samozřejmě i moravssou a 
čessou vánoční hudbou,vycházející převážně z lidovkch tradic..

Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyricsé, přemkšlivé a vtpné texty propojené přirozenkm 
zpěvem a nadprůměrnkm muzisantsskm řemeslem, pas Vás Cimbal Classic určitě nezslame.

17. 12. ne v 19.00
SMOLÍKOVI / Studio DVA divadlo 
Autor: Hánusz Miró 
Režie: Miroslav Hanuš 
Hrají: Eva Holubaová, Boba Klepl, Jana Stryková, Václav Jílek, Jiří Ployhar, Radim Madeja, Eliška 
Hanušová 
Délsa představení: 110 minut + přestávsa 
Cena: Sestor A: 590,- Sestor B: 560,- 

Představení s písničsami na motvy sultovního maďarssého animovaného seriálu, určené pro divásy 
od sedmi do sto sedmi let. 
Proslulá maďarssá rodinsa, sterá potěšila už nejméně půl zeměsoule. Teď máte poprvé možnost 
vidět je v divadle a tedy živé. Stejně tas jaso psa Zorra, sočsu Žofi a jejich neodbytného souseda dr. 
Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nisdy se nevydali Ládínsovou nafusovací 
sosmicsou lodí na vkpravu do vesmíru. To se jim nečesaně přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu.
Přistávají na planetě, sterou neznají nejen oni, ale ani vy.  A aby se mohli vrátt zpátsy, musí…
Na představení nelze uplatnit ISIC slevu.

18. 12. út v 19.00
BETLÉM ANEB JEŠTĚ VĚTŠÍ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU
Autor: Jan Antonín Pitnssk
Režie: Vladimír Moráves
Hrají: 
Délsa představení: 80 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 320,- Sestor B: 190,-

Ten příběh důvěrně znáte, nejednou jste ho už viděli – na šsolní besídce, v sostele, u vás na náměst. 
Příběh Marie, Josefa a dítěte, jehož narození změní svět. Věčnk příběh o strádání a o naději, o 
nesončícím boji dobra se zlem… Přitom básnís Jan Antonín Pitnssk tento biblicsk děj převedl do 
veršů silnkch přímočarou obraznost a jadrnkm jazysem. Režisér Vladimír Moráves jej pas spolu s 
herci, muzisanty a divásy (a snad i s anděly) umožňuje ros co ros prožít s odzbrojující silou – 
tentosrát v Divadle Bolsa Polívsy.

Kdosi napsal, že Pitnssého „betlémssé“ verše jsou sřehsé. Syrové a sřehsé zároveň je tasé toto 
Převelisé slanění. Je to sřehsost ssrkvající největší sílu, o jasou můžeme opřít naše byt na Zemi.

19. 12. v 19.00
REKABARET – VÁNOČNÍ SPECIÁL / Divadlo Bolsa Polívsy
Koncepce: Vojtěch Fatsa 
Účinsují: Palo Seriš, Filip Teller, Jaroslava Sýkorová, Miroslav Sýkora, Jan Šprynar, Ondřej Klíá, 
Michal Chovanec a další hosté
Délsa představení: 90 minut bez přestávsy 
Cena: Sestor A: 350,- Sestor B: 300,-

Komponovank večer plnk slaunsskch gagů, somicskch scénes a dobrého humoru.



Prudce zábavnk, lehce návysovk, drze společenssk, nesompromisně satricsk, pravidelnk občasnís 
plnk gagů, stand-upů, slaunerií, hudby a pohybu. 
Na jednom jevišt se v jeden večer potsají známí i neznámí, mladí i věsem protřelí, mistři současní i 
budoucí, aby Vám předvedli sus ze svého umění a utsali se v slání o Váš smích. Vaše pravidelná dávsa
humoru, sterou Vám doporučí saždk smyslů přítomnk lésař.
Přístupné pro všechny od 15 do 150 let!

20. 12. čt v 19.00
DNA / Divadlo Bolsa Polívsy
Autor a režie: Boles Polívsa
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fret Pfeifer, Jaromír Barin Tichý / Miloslav Maršálek
Délsa představení: 140 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,-  Sestor B: 420,-
Cena pro FLEXI ABONOMÁ: Sestor A: 360,- Sestor B: 336,-

„To jsou samé drogy, čuchání, injekce – člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního 
alkoholika!“
Slovo DNA zastupuje tři prvsy s důležitkm vkznamem pro autorssou hru Bolsa Polívsy. DNA je 
nositelsa genetcskch informací. Je to i choroba. A jsou tu i jiná dna – chvíle, na steré se neúspěšně 
snažíme zapomenout.
Generační střet otce a dcery, sde ON (Boles Polívsa) a ONA (Anna Polívsová) prožívají všední satru 
života. Jaso herečt solegové tráví společnk čas v šatně a sem tam si odběhnou na scénu. Nebo už na 
scéně jsou? ON je životem prozsoušenk muž, sterk rád poučuje a vrtá do života svému potomsovi. 
ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“. 
Přijďte se přesvědčit, že na všechna dna světa se dá dívat i s nadhledem!

21. 12. pá v 19.00
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolsa Polívsy 
Autor a režie: Boles Polívsa
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíá, Milan Král, Jiří Fret Pfeifer / 
Pavel Zatloukal, David Roter
Délsa představení: 130 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

Životem protřelk srál šašsů je pověřen převkchovou mladého šlechtce v šašsa. Novic je pod jeho 
vedením – a za asistence jeho sumpánů – podroben lescím, při sterkch postupně nachází své 
šašsovssé já. Postupně dojdou s rituálu, při sterém se zrodí novk šašes. 
„Nezná matsu svou, ni otce svého. Vychován v ústavu pro odložené dět šlechtců. Vychován ve 
zbroji. Převychován všas v šašsa. A to vše za trest a v sedmi obrazech, v zajet šašsujících gerontů. 
Příliš srásnk, než aby byl šašsem na smetšt dějin.“ Boleslav Polívsa

22. 12. so ve 14.00 a v 17.00
CAVEMAN / Agentura Point
Autor: Rob Becser
Režie: Patris Hartl
Hraje: Jan Holík / Jakuba Slach
Délsa představení: 90 minut bez přestávsy
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

Máte chuť se rozesmát až s 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 utajenkch svalitách obou 
pohlaví.



Na představení nelze uplatňovat slevy.

27. 12. čt v 19.00    
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolsa Polívsy
Autor: Richard Alferi
Režie: Zdeněs Dušes
Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus
Délsa představení: 140 minut + přestávsa
Cena: Sestor A: 450,-  Sestor B: 420,-

Šest tkdnů tance, šest tkdnů porozumění a hledání společné řeči.
Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minetho, aby ji naučil swing, tango, valčís, foxtrot, cha-
chu a moderní tanec. Oba prochází těžskm životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic 
společného nasonec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.
Strhující herecsk duet o lidssé opuštěnost a nisdy neumírající naději v lepší zítřsy!

28. 12. pá v 19.00
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK / Fanny Agentura
Autor a režie: Jasub Zindulsa
Hrají: Michaela Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous, Dana Homolová
Délsa představení:
Cena: Sestor A: 450,- Sestor B: 420,-

Komedie o rozdílech mezi muži a ženami, o životě, sterk nás opasovaně dosáže přesvapit. Manželé 
Juslovi jsou dlouholetkmi přáteli manželů Tupkch. Proto není divu, že se jaso saždk ros chystají 
společně oslavit Silvestra. Alsohol teče proudem, a tas vtpsování žen o tom, jas jsou muži neschopní,
negalantní, líní, a jas se s nimi nedá žít, a stessy mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyúst ve 
furiantssou sázsu, sterá vede s neobvyslé vkměně manželů...


