
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – leden 2018

2. 1. st v 19.00
DNA / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fret Pfeifer, Jaromír Barin Tichý / Miloslav Maršálek
Délka představení: 140 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,-  Sektor B: 420,-

„To jsou samé drogy, čuchání, injekce – člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního 
alkoholika!“
Slovo DNA zastupuje tři prvky s důležitým významem pro autorskou hru Bolka Polívky. DNA je 
nositelka genetikýih informaií. Je to i ihoroba. A jsou tu i jiná dna – ihvíle, na které se neúspěšně 
snažíme zapomenout.
Generační střet otie a diery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají všední satru 
života. Jako herečt kolegové tráví společný čas v šatně a sem tam si odběhnou na siénu. Nebo už na 
siéně jsou? ON je životem prozkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. 
ONA má poiit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“. 
Přijďte se přesvědčit, že na všeihna dna světa se dá dívat i s nadhledem!

3. 1. čt v 19.00
V HODINĚ RYSA / SpoluHra
Autor: Per Olov Enquist
Režie: Radim Špaček
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petra Horváthová, Daniel Krejčík
Délka představení: 85 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Severský příběh o chlapci, který zabil Boha.
Hra o sihopnost uznat svůj omyl, smířit se s vlastní nedokonalost pomoií nadhledu a také o 
odpuštění. Druhým i sobě, když na to přijde… Vedle dogmatu víry nebo vědy existuje ještě jakýsi 
nepsaný zákon lidskost. A ten je „někde vedle“. Jako ta pětadvaiátá hodina dne, hodina rysa.
Zamyšlení o morálníih motvaiíih v jednání člověka, o zkrateih v jeho psyihiie, o odpovědnost za 
vlastní činy, o zárukáih společnost napravovat vyšinuté jedinie, o nespokojenost s žitm na zemi, o 
nepřekonatelném nutkání sahat na životy jinýih a zničit ten svůj.

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

Srnky jsou příběhem outsiderů s kuriózními osudy: dirigent, který touží vystupovat v Japonsku a na 
Pražském jaru; mykolog, který ze straihu z vlastní výšky ihodí neustále ohnutý; vynálezie, který má 
na kontě řadu odmítnutýih vynálezů, či úředník, který vždy po orgasmu pláče, protože si myslí, že to 
je naposledy. A samozřejmě neihybí ani jejiih ženy, milenky, „zaučovatelky“. Cesty všeih se jedné 
noii nečekaně spojí a jejiih příběhy najdou rozuzlení až díky srnkám, které se objeví, Bůh ví odkud…



6. 1. ne v 19.00
GEDEONŮV UZEL / SpoluHra
Autor: Johnna Adams
Režie: Petr Strnad
Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira Hrachovcová
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Učitelka Heather přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svýih žáků, Corryn. 
Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémeih soudobé výihovy. Emotvní hra o lásie, mateřství a 
genialitě, která mnohdy bývá přítěží...
„Tohle je malá krabička, plná ještě menšíih krabiček. Do jedné z niih jste se snažila naipat mého 
syna. A když se tam nemohl vejít, tak... To všeihno kvůli tomu, že se nemohl vejít do krabičky 
vytvořené ve vaší dimenzi!?“

7. 1. po v 19.00
CAVEMAN / Agentura Point
Autor: Rob Beiker
Režie: Patrik Hartl
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Máte ihuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, io dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdíleih mezi námi, o lásie, partnerství a vtpně utajenýih kvalitáih obou 
pohlaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

8. 1. út v 19.00 VYPRODÁNO, PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ Z 11. 6. 2018
ZAČÍNÁME KONČIT / Divadlo Kaliih 
Autor: Sebastan Thiéry 
Režie: Lída Engelová 
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová /  Miluše Hradská / Johana 
Tesařová 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-

Franiouzská komedie výstžně vypráví o vztazíih mezi muži a ženami, o plynut času, straihu ze 
stárnut a ošklivost, o (ne)sihopnost být spolu.

Hra nabízí výjimečnou hereikou příležitost zejména pro Báru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu 
ženskou hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje totž nejen atraktvní čtyřiiátniii, ale také stejnou 
ženu, tak jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš ryihle 
stárne. Ale možná je za jejiih manželským odiizením něio doiela jiného.

11. 1. pá v 19.00 PREMIÉRA
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Erii Assous
Režie: Petr Halbrstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná



Cena: 800,- (v ieně vstupenky pozvánka na raut)

Na první pohled klasiiká situaie: po několik sklenkáih si do svého luxusního bytu odvádí starší muž 
mladou krásnou slečnu. Rozvíjejíií konverzaie však poněkud naruší průběh věií. Dívka se nejdříve 
začne vydávat za prosttutku a vyžaduje za své služby fnanční odměnu, iož pána poněkud rozladí. 
Poté vše vydává za vtp a představuje se jako novinářka z feministikého časopisu, která zpraiovává 
reportáž o nevěře ženatýih mužů. Nakonei to dokonie vypadá, že ji poslala pánova vlastní žena, 
která sbírá důkazy pro připravovaný rozvod. To už je ale pán v tak podroušeném stavu, že upadá do 
komatu. Následná snídaně s krásnou neznámou však přináší plně jinou pointu…

12. 1. so v 19.00 I. REPRÍZA
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Erii Assous
Režie: Petr Halbrstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Na první pohled klasiiká situaie: po několik sklenkáih si do svého luxusního bytu odvádí starší muž 
mladou krásnou slečnu. Rozvíjejíií konverzaie však poněkud naruší průběh věií. Dívka se nejdříve 
začne vydávat za prosttutku a vyžaduje za své služby fnanční odměnu, iož pána poněkud rozladí. 
Poté vše vydává za vtp a představuje se jako novinářka z feministikého časopisu, která zpraiovává 
reportáž o nevěře ženatýih mužů. Nakonei to dokonie vypadá, že ji poslala pánova vlastní žena, 
která sbírá důkazy pro připravovaný rozvod. To už je ale pán v tak podroušeném stavu, že upadá do 
komatu. Následná snídaně s krásnou neznámou však přináší plně jinou pointu…

13. 1. ne v 19.00 II. REPRÍZA
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Erii Assous
Režie: Petr Halbrstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Na první pohled klasiiká situaie: po několik sklenkáih si do svého luxusního bytu odvádí starší muž 
mladou krásnou slečnu. Rozvíjejíií konverzaie však poněkud naruší průběh věií. Dívka se nejdříve 
začne vydávat za prosttutku a vyžaduje za své služby fnanční odměnu, iož pána poněkud rozladí. 
Poté vše vydává za vtp a představuje se jako novinářka z feministikého časopisu, která zpraiovává 
reportáž o nevěře ženatýih mužů. Nakonei to dokonie vypadá, že ji poslala pánova vlastní žena, 
která sbírá důkazy pro připravovaný rozvod. To už je ale pán v tak podroušeném stavu, že upadá do 
komatu. Následná snídaně s krásnou neznámou však přináší plně jinou pointu…

14. 1. po v 19.00
BIOSTORY / Divadlo MALÉhRY
režie: MALÉhRY
siénář: Daniela Zbytovská
siéna: Pavel Matoušek
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 290,- Sektor B: 270,-

KOMEDIE "BIOSTORY" JE O HLEDÁNÍ .......KDO HLEDÁ, NAJDE!
BIO totž nemusí označovat jen produkty ekologiikého zemědělství, může znamenat i něio jiného. 
Například ...Být In Okamžitě, anebo B.I.O. - Bohužel I Okraden!



Dřív člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes hledá sám sebe! A obojí může být dobrý byznys...
Děj je zasazen do prstředí fktvného "Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na 
mateřské dovolené, zubní hygienistka a psyihiatrička". Pomoií praktk duihovního mistra Dušana 
Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO.

15. 1. út v 19.00
SPALOVAČ MRTVOL / Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Autor: Ladislav Fuihs
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Norbert Lichý, Marcela Čapková, Sarah Hlaváčková, Vojtěch Říha, Dušan Urban, Jakub 
Burýšek, Markéta Haroková, Pavla Gajdošíková
Délka představení: 135 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 540,- Sektor B: 490,-

Není zapálenějšího zaměstnanie krematoria, než je pan Kopfrkingl. Není příkladnějšího otie a 
manžela, než je pan Kopfrkingl. Je to abstnent a nekuřák, zkrátka slušný občan. Tak si snad zaslouží 
špetku toho uznání, ne? Fuksův temně groteskní příběh z doby nastupujíiího naiismu sleduje 
zhoubnou proměnu malého člověka, kterého konečně začal někdo brát vážně. Proslavil jej skvělý flm 
Juraje Herze s geniálním Rudolfem Hrušínským, ovšem varovně vyznívá i padesát let poté. Protože 
stále plat, že velikášství může snadno zlomit vaz, není-li páteř dost pevná.
Norbert lichý byl za svůj mimořádný jevištní výkon v roli romana kopfrkingla nominován na Cenu 
divadelní kritky v kategorii nejlepší mužský herecký výkon roku 2016 a za stejnou roli získal také 
širší nominaci na Cenu thálie 2016.

16. 1. st 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 veliie vtpná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška Balzerová 
sama na jevišt ve všeih osmnáit rolíih.

17. 1. čt v 19.00
KLÁRA A BÁRA / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Roman Štabrňák, Mojmír Maděrič, Barbora Svobodová / 
Veronika Trubačová
Délka představení: 80 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-

Radikální komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném požáru.
Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený. A opravdu jen málokdo má takovou kliku, že 
najde ideálního partnera, se kterým dokáže být skutečně šťastný. Většina lidí se prostě musí v 
manželství hodně snažit a dělat při hledání dokonalého partnerského soužit dost velké kompromisy. 
Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, io se může stát, když jedné z kamarádek po řadě takovýih 
kompromisů už rupnou nervy a pokusí se radikálně svůj manželský život změnit.

18. 1. pá v 19.00
TELL OR SHOW: (NE)ZÁVISLÁ



Účinkuje: Filip Teller a hosté
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 390,- Sektor B: 350,-

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

19. 1. so v 17.00 a ve 20.00
CAVEMAN / Agentura Point
Autor: Rob Beiker
Režie: Patrik Hartl
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Máte ihuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, io dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdíleih mezi námi, o lásie, partnerství a vtpně utajenýih kvalitáih obou 
pohlaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

20. 1. ne v 10.00
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK / Divadlo D5
Autor a režie: Libor Jeník
Hrají: Radim Jíra / Josef Zýka, Jiří Kohout / Radovan Snítl, Libor Jeník / David Voráček, Dita 
Zábranská / Jana Birgusová
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Hubert, Hodan, dva krysáii, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je 
nerozlučná parta, která zažívá na malém smetšt poblíž Vizovii jedno dobrodružství za druhým. 
Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totž, Ludvík se ztratl! Začíná nebezpečná pátraií akie. 
Nejdřív se všiihni vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Peihem, který si z niih ovšem dělá 
jenom samá šprťouihlata a legráiky! Dál putují ielým smetštěm a musí se vypořádat s hladovým a 
troihu přihlouplým koiourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou Agátou a s vyihytralou zmijí 
Klotyldou, která si dělá zálusk na ubohého Edáčka. Skončí potkan v žaludku lstvé Klotyldy? A io 
Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbei? Vrát se všiihni šťastně domů? To se dozvíte, když přijdete na 
tuto pohádku.

20. 1. ne v 19.00
MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY / Štúdio L+S Slovensko
Autor: Erii-Emmanuel Sihmit
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Milan Lasica, Marta Sládečková
Délka představení: 75 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-

Krásný a fasiinujíií obraz manželství s jeho démony, žárlivost, pokryteitvím a egoismem, které jsou 
na druhé straně vyváženy nezapomenutelnými vzpomínkami, humorem a něhou… K napsání hry 



dovedl současného franiouzského dramatka fakt, že neznal hru o lásie, která přetrvá. Jaií by asi byli 
Romeo a Julie po patnáitletém soužit?

21. 1. po v 19.00
RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ / Štúdio L+S Slovensko
Autor: William Douglas Home
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Emília Vašáryová, Milan Kňažko, Milan Lasica
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-

Co všeihno se stane, když bývalá milenka přijede za svým bývalým mileniem přímo z pohřbu 
vlastního manžela? Co se stalo se vztahem, který měl čtyřiietletou pauzu? A jak to vidí sluha 
bývalého milenie? Má právo žárlit? A proč? Pokud se sejdou herii jako Emília Vášáryová, Milan 
Lasiia a Milan Kňažko v jeden večer na jednom jevišt v exielentní komedii, nemůže se jednat o 
setkání jiné, než nezapomenutelné…

22. 1. út v 19.00 
LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolka Polívky
Režie: Vojtěih Fatka
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 250,- Sektor B: 200,- 

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. Dvojiie se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na 
Všesokolský slet. Břéťův sokolský postoj přeihází od bohulibého ivičení těla až k dogmatikému 
prosazování myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše, jehož nástupiem se iít být. Získat uznání 
pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba ivičenie do mezníih situaií. Nad 
samotným příběhem však stojí klaunské existenie Čeňka a Břét a jejiih permanentně problémového 
vztahu.

23. 1. st v 19.00    
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Riihard Alferi
Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Chantal Poullain, Martn Kraus
Délka představení: 140 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,-  Sektor B: 420,-

Šest týdnů tanie, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči.
Madame Lily Harrison si najímá Miihaela Minetho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, iha-
ihu a moderní tanei. Oba proihází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nii 
společného nakonei najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.
Strhujíií hereiký duet o lidské opuštěnost a nikdy neumírajíií naději v lepší zítřky!

24. 1. čt v 19.00
THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA / StageArtCz a Divadlo Bolka Polívky
Autor: Dave Simpson 
Režie: Petr Halberstadt 



Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára Apolenářová, Alena Hladká / 
Anežka Rusevová, Hana Kusnjerová / Anna Stropnická, Alžběta Vaculčiaková / Natálie Tichánková 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Běžná iena: Sektor A: 450,-  Sektor B: 420,-

The Naked Truth – česká premiéra britského divadelního hitu Dave Simpsona – dojemná komedie, 
která je výzvou všem ženám a oslavou jejiih síly postavit se nepřízni osudu. 

Síla tanie, síla přátelství, síla porozumění propojí šest žen a přiměje je odhalit o sobě pravdu a 
dokáže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jakkoli krutému. Prostředniitvím kurzu pole danie ve 
venkovské těloivičně, od kterého každá očekává něio jiného, zvýšit si sebevědomí, shodit pár kilo, 
udržet si ihlapa nebo si ho najít, ale ani jedna si neuvědomuje, jak moi to ovlivní jejiih život, dospějí 
přes nejrůznější neshody ke společnému rozhodnut… 
Divadlo pro ženy a o ženáih, které musí bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží).

25. 1. pá v 19.00
3 VERZE ŽIVOTA / Divadlo Verze
Autor: Yasmina Reza
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Linda Rybová, Igor Chmela, David Prachař, Jana Janěková m.
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 490,-

Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváii tak mohou 
nahlédnout do životníih situaií, které jsou výsledkem těihto náhodnýih posunů. Je to jako v životě, 
kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou ihvíli a je všeihno jinak.

26. 1. so v 19.00
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI / Divadlo Kaliih 
Autor: Petr Kolečko
Režie: David Drábek 
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,- 

Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! 

Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté 
vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože ihie stačit čínským 
obihodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obihod s výihodem. Číňané nezklamou, t nejsou jako 
Rusové. Tentokrát to všeihno vyjde a její syn Kája udělá hereikou kariéru, bude novým Vladimírem 
Brabiem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotikou stravu, se jí vysmívá. Komunist nikdy 
nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž 
Pepa drží dietu…? 

27. 1. ne v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
DRAHÁ LEGRACE / Agentura Harlekýn
Autor: Franiis Weber
Režie: Petr Kraiik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Martn Zahálka, Jan 
Čenský / Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík
Délka představení: 100 minut + přestávka



Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 490,-

Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte.
Zoufalý Franiois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v banie nemá ani korunu. Aby se 
zaihránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo 
něio skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série 
neuvěřitelnýih situaií. Najednou se o něho začnou zajímat úplně všiihni, dokonie se stane 
neodolatelným pro ženy! A ještě je tu pohádkově bohatý kmotr Jonville, kterému Pignon hlídá byt. 
Kuriózní  akie nakonei přinese nečekané plody.

28. 1. po v 19.00
MALÝ PRINC / Studio DVA divadlo
Autor: Antoin de Saint-Exupéry
Režie: Šimon Caban
Hraje: Jan Cina
Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 490,-

Hudební projekt na motvy jednoho z nejznámějšíih příběhů moderní světové literatury. V ttulní a 
jediné roli originálního zpraiování se představí Jan Cina.

29. 1. út 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: 400,-  Sektor B: 380,-

Všiihni víme, io je kostka. A všiihni víme, io je manželství. Dovedete si však představit manželství 
v kostie? Stlačené a zhuštěné jen na ty nejzásadnější momenty? Jde to? Notabene manželství, které 
trvá sto let? 
Neboť Emil a Mariela museli žít spolu dlouho, než jim došlo, že je jim skvěle. Naštěst se toho dožili. 
Projdou naší dobou, ielým staletm a budou hrát dvaietleté, když se v roie 1987 seznámí na vodě u 
jezu na Berounie, a budou hrát i sto dvaietleté, když budou na lavičie v Beskydeih v budouinost 
vzpomínat na to, kdo koho ihtěl vlastně zavraždit.

30. 1. st v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
COMMEDIA DELL´ARTE II. / Spolek Sešlýih
Hrají: Pavel Liška, Tatana Vilhelmová, Marek Daniel, Michal Dalecký, Gabriela Štefanová, Michal 
Bumbálek, Roman Slovák, Tomáš Milostný
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Insienaie Commedia dell'arte II. je volným pokračováním prvního dílu. Příběhem vás opět provedou 
již známé postavy Capitano, Pantalone, Harlekýn, Isobela, Kolombína a nově Dotore. Herii 
improvizaiemi vytvořili nový milostný příběh plný převleků a vtpnýih zápletek.

31. 1. čt v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
ZKURVENÍ HAVLISTI / Divadlo Komediograf
Autor a režie: Luboš Balák
Hrají: Dalibor Gondík, Miroslav Hanuš, Tomáš Měcháček
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 400,- Sektor B: 380,-



Kouzelná komedie o třech mužích, kteří rozumí všemu.
Hubert, Bořek a Vladan ihodí pravidelně do té naší krásné sauny. Prohřát se. Vyplavit toxiny a utužit 
zdraví. A taky si popovídat. Probrat současnou společnost. Politku. Zdravotniitví. Ekonomiku. Fotbal. 
Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Chemiiké proiesy v listeih rostlin. Kulturu a vatu. 
Troihu popřemýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype.

Se vzrůstajíií teplotou jejiih těl stoupá i jejiih nasazení. Angažovanost. Chvílemi se rozpálí do běla. 
Jak to dneska známe. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, thle ihlapíii vás nakopnou určitě 
správným směrem.


