
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – únor 2019 – PŘIDANÁ PŘEDSTAVENÍ

21. 2. čt 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 jednooo z nejznámějšíco příběoů moderní světové literatury. V ttulní a 
jediné roli originálníoo zpracování se představí Jan Cina.

25. 2. po ve 20.00 
CELEBRITY / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Ondřej Sokol 
Hraje: Ondřej Sokol 
Délka představení: 100 min bez přestávky 
Cena: Sektor A: 560,- Sektor B: 530,- 

Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola.
Nečekaný pooled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všeco umělců v České republice.

28. 2. čt v 19.00
HERCI JSOU UNAVENI / Agentura Harlekýn
Autor: Eric Assous 
Režie: Jan Novák 
Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra, Simona Postlerová / Vendulka Křížová, Martn Zahálka, Naďa
Konvalinková / Jana Boušková, Lenka Zahradnická / Barbora Petrová, Tereza Aster Vágnerová / 
Malvína Pachlová
Délka představení: 120 min + přestávka 
Cena: Sektor A: 570,-  Sektor B: 540,-

Komedie s pověstným francouzským oumorem a šarmem. Herečka s booatým přítelem pozve na 
grilování několik svýco kolegů z branže do jejico venkovskéoo sídla. Ráda by s nimi oslavila získání 
olavní role ve flmu. Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z oereckýco šaten: 
scénáře, role, vztaoy, peníze, zdraví…. A olavně také maso na barbecue. Přátelské setkání? Není to 
tak jisté, neboť masky velice rycole padají! A fnále? Velmi, velmi pikantní! Bujarý oerecký večírek s 
typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – březen 2019

1. 3. pá v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA / Agentura Harlekýn
Autor: Ingmar Bergman
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara Lukešová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 570,-

Univerzitní vědec Jooan a právnička Marianne představují dokonalý manželský pár. Pod tmto 
povrcoem však číoají problémy, které jednooo dne prolomí křeokou skořápku dlouooletéoo vztaou. 
Rozpad manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setkávání. Jeden z nejúpřímnějšíco 



milostnýco příběoů v dějináco umělecké tvorby předvádí všecony polooy milostnéoo vztaou, od 
okouzlení až po brutální rvačku. Vyjadřuje však také naději, že t, co spolu prožili život, jsou svázáni
něžným poutem a jeden pro druoéoo se nikdy nemooou stát cizinci.

4. 3. po 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 cena: Sektor A: 450,-  Sektor B: 420,-

Toe Naked Truto – česká premiéra britskéoo divadelníoo oitu Dave Simpsona – dojemná komedie, 
která je výzvou všem ženám a oslavou jejico síly postavit se nepřízni osudu. 

Síla tance, síla přátelství, síla porozumění propojí šest žen a přiměje je odoalit o sobě pravdu a 
dokáže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jakkoli krutému. Prostřednictvím kurzu pole dance ve 
venkovské tělocvičně, od kteréoo každá očekává něco jinéoo, zvýšit si sebevědomí, soodit pár kilo, 
udržet si colapa nebo si oo najít, ale ani jedna si neuvědomuje, jak moc to ovlivní jejico život, dospějí 
přes nejrůznější nesoody ke společnému rozoodnut… 
Divadlo pro ženy a o ženáco, které musí bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží).

5. 3. út v 19.00
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Eric Assous
Režie: Petr Halbrstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svéoo luxusníoo pařížskéoo bytu mladší atraktvní 
dámu, kterou před covílí potkal v baru, je jasné, že nikooo nečeká nudný večer.
Naopak oba oráči rozjíždějí přeolídku šarmu a osobníoo kouzla, které se přelévá z jedné strany na 
druoou, až si připadáme doslova jako na oorské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít 
prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náole proměňuje také situace mezi oosttelem a jeoo 
oostem. Jízda na oorské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všecony 
zúčastněné.

6. 3. 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: 530,- 

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

7. 3. čt 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: 400,- Sektor B: 380,-

Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protpóly jednooo období. Anoda a Katoda. Není lepší zadání 
pro grotesky. Není lepší výcoodisko pro klauny. Originální zpracování naší nedávné minulost. Gustáv 
Husák jako komik. Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouoo ve funkci, až je směšný i sám sobě. 
Neorozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě nebylo. Anebo bylo?

8. 3. pá v 19.00
DNA / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fret P ei er, 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 oru Bolka Polívky. DNA je 
nositelka genetckýco informací. Je to i cooroba. A jsou tu i jiná dna – covíle, na které se neúspěšně 
snažíme zapomenout.
Generační střet otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají všední satru 
života. Jako oerečt kolegové tráví společný čas v šatně a sem tam si odběonou na scénu. Nebo už na 
scéně jsou? ON je životem prozkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. 
ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“. 
Přijďte se přesvědčit, že na všecona dna světa se dá dívat i s nadoledem!

9. 3. so v 10.00
PYŠNÁ PRINCEZNA / Divadelní společnost Julie Jurištové
Autor a režie: Dana Bartůňková
Hrají: Klára Jelínková / Klára Kučerová , Aleš Kubát / Jan Knespl, Julie Jurištová, Hana Tunová, Milan
Duchek / David Schneider, Jose  Vaverka / Michal Kuboušek
Délka představení: 65 minut bez přestávky
Cena: 180,-

V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne ruku krále Miroslava, ten se za 
ní vydá do jejíoo království v přestrojení za zaoradníka. Vypěstuje zpívající květnu a najde si cestu k 
srdci pyšné princezny. Jejico lásku coce překazit rádce, který Půlnoční království ovládá. Miroslav a 
princezna proto uprconou a na útěku zažijí nečekaná dobrodružství. Princezna se nakonec dovídá, že 
její milý není zaoradník, ale král a nic už nestojí v cestě pravé královské svatbě.

Toto představení orajeme ve spolupráci s Agenturou JL.

9. 3. so v 19.00
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Jose  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 příběoem outsiderů s kuriózními osudy: dirigent, který touží vystupovat v Japonsku a na 
Pražském jaru; mykolog, který ze stracou z vlastní výšky coodí neustále oonutý; vynálezce, který má 
na kontě řadu odmítnutýco vynálezů, či úředník, který vždy po orgasmu pláče, protože si myslí, že to 
je naposledy. A samozřejmě necoybí ani jejico ženy, milenky, „zaučovatelky“. Cesty všeco se jedné 
noci nečekaně spojí a jejico příběoy najdou rozuzlení až díky srnkám, které se objeví, Bůo ví odkud…

10. 3. ne v 19.00 NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 16. 11. 2018
BROUK V HLAVĚ / Studio DVA divadlo
Autor: Georges Feydeau
Režie: Milan Scoejbal
Hrají: Filip Blažek, Roman Štabrňák, Jitka Schneiderová, Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová / 
Anna Fixová, Petr Pěknic, Štěpán Benoni, Berenika Kohoutová, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, 
Lukáš Ko roň / Václav Liška, Mojmír Maděrič
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 630,-

Nejoranější dílo francouzskéoo dramatka Georgese Feydeaua patřící mezi nejslavnější situační 
komedie všeco dob.
Co mají společnéoo téměř dokonalý manžel pan Coampboisy s poněkud slaboducoým ootelovým 
sluoou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní 
Marcele brouka do olavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.

11. 3. po v 19.00    
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ricoard 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 oledání společné řeči.
Madame Lily Harrison si najímá Micoaela Minetoo, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, coa-
cou a moderní tanec. Oba procoází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic 
společnéoo nakonec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.
Stroující oerecký duet o lidské opuštěnost a nikdy neumírající naději v lepší zítřky!

12. 3. út v 19.00
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 couť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man soow o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdíleco mezi námi, o lásce, partnerství a vtpně utajenýco kvalitáco obou 
poolaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

13. 3. st v 19.00
ČTENÍ KE KAFI / Divadlo MALÉoRY
Autor: Daniela Zbytovská



Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: 290,-

U kafe se nemůže přioodit nic špatnéoo… Je to posvátný rituál klidu, míru a pooody… Občas se u 
něoo pustte i do flozofování a nebo se zaposloucoáte do oovorů od okolníco stolků…
Covilka pooody a pooledů na obyčejný život kolem nás. Naučili nás dívat se na svět tak, jak se na něj 
dívají druzí. Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli druzí. Naučili nás posloucoat druoé a ne 
sebe. Ve třeco leteco jsme se ptali PROČ… Potom jsme se ptát přestali…
Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání oereček divadla MALÉoRY doplníme úsměvnými
komiksy Venduly Coalánkové.
Káva v ceně vstupenky!

14. 3. čt v 19.00
SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo
Autor: Micoele Riml 
Režie: Darina Abraoámová 
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden 
Délka představení: 90 min bez přestávky 
Cena: Sektor A: 580,- Sektor B: 550,-
 
Jak získat návod na oživení dlouooletéoo manželství? Je řešením vzrušující víkend v ootelu a příručka 
„Sex pro pokročilé“? Jindřico a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanecoalo své stopy.
Vášeň je pryč. Dostane jejico láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy 
více než erotogenníco zón nadcolo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé 
nemusí být nevyonutelně pokročilý sex, ale pro zácoranu vztaou může znamenat mnooem víc…

15. 3. pá v 19.00
SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo
Autor: Micoele Riml 
Režie: Darina Abraoámová 
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden 
Délka představení: 90 min bez přestávky 
Cena: Sektor A: 580,- Sektor B: 550,-
 
Jak získat návod na oživení dlouooletéoo manželství? Je řešením vzrušující víkend v ootelu a příručka 
„Sex pro pokročilé“? Jindřico a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanecoalo své stopy.
Vášeň je pryč. Dostane jejico láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy 
více než erotogenníco zón nadcolo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé 
nemusí být nevyonutelně pokročilý sex, ale pro zácoranu vztaou může znamenat mnooem víc…

16. 3. so 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,-

Všiconi víme, co je kostka. A všiconi víme, co je manželství. Dovedete si však představit manželství 
v kostce? Stlačené a zouštěné jen na ty nejzásadnější momenty? Jde to? Notabene manželství, které 
trvá sto let? 
Neboť Emil a Marcela museli žít spolu dlouoo, než jim došlo, že je jim skvěle. Naštěst se tooo dožili. 



Projdou naší dobou, celým staletm a budou orát dvacetleté, když se v roce 1987 seznámí na vodě u 
jezu na Berounce, a budou orát i sto dvacetleté, když budou na lavičce v Beskydeco v budoucnost 
vzpomínat na to, kdo kooo cotěl vlastně zavraždit.

17. 3. ne v 10.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / Divadlo MALÉoRY
Autor: MALÉoRY na motvy H. Co. Andersena
Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovká, Daniela Zbytovská
Délka představení: 70 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Příběo Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak oo vidí tři uklízečky. Využívají všeco prostředků z vlastníco 
zdrojů (kýble, oadry, smetáky) a divadelníco rekvizit, jež fktvní oerci zanecoali na jevišt. Poetcká 
pooádka je tak oživena o nápady „obyčejnýco“ uklízeček.

17. 3. ne v 19.00
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Eric Assous
Režie: Petr Halbrstadt
Hrají: Milan Kňažko, Jitka Ježková
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svéoo luxusníoo pařížskéoo bytu mladší atraktvní 
dámu, kterou před covílí potkal v baru, je jasné, že nikooo nečeká nudný večer.
Naopak oba oráči rozjíždějí přeolídku šarmu a osobníoo kouzla, které se přelévá z jedné strany na 
druoou, až si připadáme doslova jako na oorské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít 
prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náole proměňuje také situace mezi oosttelem a jeoo 
oostem. Na konci oorské dráoy bývá ovšem vynikající neopakovatelný zážitek.
V ženské roli vystoupí poprvé Jitka Ježková.

18. 3. po v 19.00
VYSAVAČ / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Patrik Hartl
Hraje: Bohumil Klepl
Délka představení: 90 min bez přestávky
Cena: Sektor A: 550,-  Sektor B: 530,-

Booumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z 
nákupníoo centra. 
Máte couť necoat si vysát každodenní starost z olavy? Přijďte se podívat na tuto romantckou 
komedii plnou vtpnýco eskapád, neuvěřitelnýco ordinskýco kousků, trapnýco nárazů na držku a 
snění. Patrik Hartl, autor oitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české one man soow 
Caveman, představuje výjimečný komediální talent Booumila Klepla v osvěžujícím milostném 
příběou, který vás zaručeně příjemně naladí!

19. 3. út v 19.00
TELL OR SHOW
Účinkuje: Filip Teller a oosté
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 390,- Sektor B: 350,-



Tři oosté. Zajímavá témata. Coarismatcký moderátor. To jsou tři předpoklady pro úspěšnou talk 
soow.
Filip Teller jde však ještě dál a do základníoo mixu přidává oravost, nápaditost a interakci s publikem. 
Nepřináší klasickou talk soow, jak ji znáte z televizníco obrazovek.
Tell or Soow kromě rozoovorové formy využívá také situační oumor a scénické prvky.

20. 3. st v 19.00 NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ ZA 26. 9. 2018
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Petr Zelenka 
Režie: Alice Nellis 
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryšto  Hádek / Petr Stach, Roman Zach / 
Martn Pechlát, Martn Kubačák, Sabina Remundová, Marika Šoposká 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 600,-

Zelenkova ironická komedie je sondou do zábavníoo průmyslu a cynické doby, která pokrytecky 
olásá, že cynismus už není v módě. 
Příběo o výsluní a pádu ambiciózníco jedinců.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

21. 3. čt v 19.00
BŮH MASAKRU / Corudimská beseda
Autor: Yasmina Reza
Režie: Petr Štndl
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová, Miroslav Novotný
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Hořká komedie plná nečekanýco zvratů, krutost a ožeoavýco témat.

Divadelní ora představuje příklad coytré jiskřivé zábavy, která je založena na postupném odkrývání 
lidskýco coarakterů čtyř na první pooled civilizovanýco a solidníco lidí. Dva manželské páry se sejdou, 
aby vyřešily následky rvačky mezi jejico dětmi, při které jeden z colapců přišel o zuby. Vše se zdá 
jednoducoé. Stačí ale jedno nevoodné slovo a příběo se mùže vydat úplně nečekaným směrem.
Velmi rycole se objeví totální absence onooo civilizovanéoo coování. Zdá se nám to směšné, al nezažil
to někdy každý z nás?

22. 3. pá v 19.00
JAN BUDAŘ A PIÁNO / KONCERTNÍ RECITÁL
Hraje: Jan Budař
Délka koncertu: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 490,-

Herec Jan Budař je autorem mnooa písní, které vyšly na čtyřeco albeco v rozmezí let 2003 – 2011. V 
současné době Jan koncertuje sólově – pouze s klavírem. Díky tomu si poslucoač může ještě lépe 
vycoutnat oloubku jeoo šansonů a specifcký oumor. Na koncertě se Jana Budaře můžete na cokoliv 
zeptat a můžete si dokonce zatančit přímo na pódiu. Pestrý svět příběoů v písníco Jana Budaře vás 
zve k setkání se známým oercem.

23. 3. so v 10.00
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 2 / Divadlo D5, Praoa
Autor a režie: Libor Jeník



Hrají: Dita Zábranská / Jana Birgusová, Libor Jeník / Václav Krátký, Jose  Zýka / David Voráček, 
Michal Čeliš / Radim Jíra
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučnýco kamarádů - dobrosrdečnou a důvtpnou 
oospodyňku Fifnku, trocou roztržitéoo, ovšem geniálníoo vynálezce profesora Myšpulína, často 
ustrašenéoo, ale oddanéoo kamaráda a vtpálka Pinďu a samozřejmě, nemotornéoo siláka Bobíka, 
který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druoou. Ano, správně. Je to Čtyřlístek!
Další jejico dobrodružství můžete vidět v novém představení pražskéoo Divadla D5.

Toto představení orajeme ve spolupráci s Agenturou JL.

23. 3. 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 couť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man soow o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdíleco mezi námi, o lásce, partnerství a vtpně utajenýco kvalitáco obou 
poolaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

24. 3. ne v 19.00
POPRASK NA LAGUNĚ / Studio DVA divadlo
Autor: Carlo Goldoni
Režie: Milan Scoejbal
Hrají: Jana Krausová, Eva Holubová, Marika Šoposká, Kristýna Fuitová-Nováková, Jana Stryková / 
Anna Fixová, Bohumil Klepl, Jiří Ployhar, Petr Pěknic, Michal Slaný, Kryšto  Hádek, Roman 
Štabrňák / Jan Meduna / Milan Ligač, Jan Meduna / Václav Jílek / Václav Šanda, Mojmír Maděrič / 
Václav Jílek
Délka představení: 130 min + přestávka
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 650,-

Slavná klasická komedie ze slunné Itálie plná temperamentu, rvaček, praček, oádek, rozcoodů a 
usmiřování. Muži a ženy šílí. Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi 
rozoádanými mileneckými páry...? „Commedia al dente, piccante, furiosa!“
Na představení nelze uplatňovat slevy.

25. 3. po v 19.00  BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
STARÉ DÁMY / Štúdio L+S Slovensko
Autor: Pål Mangor Kvammen, Torfnn Nag, Jon Arne Sægrov, Per Inge Torkelsen
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Zdena Studenková, Kamila Magálová
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-



Hádky střídají usmiřování, vzpomínky překrývají současnost, po slzáco následuje smíco, protože 

oumor je ta skutečná univerzita třetoo věku. Skvělá oerecká příležitost pro Zdenu Studenkovou a 

Kamilu Magálovou.

Jedna žila v přepycou v dobré čtvrt, druoá v coudobě v kolonii na předměst. Jedna je elegantní dáma

píšící odvážnou milostnou poezii a vyjadřující se jako celebrita z lepší společnost. Druoá celý život 

tvrdě manuálně pracovala, kouří jednu za druoou a mluví, jak jí zobák narostl. Oběma „táone“ na 

osmdesát a ora osudu je přivede do domova pro seniory. Jeden pokoj, dvě postele a dva absolutně 

rozdílné životy, doteď…

27. 3. st v 19.00
JMÉNO / Divadlo Verze
Autor: Matoieu Delaporte, Alexandre de la Patellière
Režie: Toomas Zielinski
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml, Linda Rybová, Jan Dolanský, Petr Lněnička
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 530,- Sektor B: 490,-

Jméno je brilantní komedií podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou 
přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. Hra nabízí vysoce komický pooled na 
sebejisté zastánce svobodnéoo myšlení.
Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné téma nemělo být tabu…

29. 3. pá v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
MADAME RUBINSTEIN / Divadelní a flmová agentura
Autor: Joon Misto
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 560,- Sektor B: 530,-

„Neexistují ošklivé ženy, pouze líné“

Tragikomický příběo královny kosmetckéoo impéria Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeto
Arden. Sebestředná, ješitná a cynická, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talentem pro obcood se 
vypracovala v jednu z nejbooatšíco žen světa. Nesnášela prázdné tlacoání, byla prostořeká a frmu 
řídila pevnou rukou do posledníoo decou. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame.

30. 3. so v 19.00
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 coodí pravidelně do té naší krásné sauny. Proořát se. Vyplavit toxiny a utužit 
zdraví. A taky si popovídat. Probrat současnou společnost. Politku. Zdravotnictví. Ekonomiku. Fotbal. 
Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Coemické procesy v listeco rostlin. Kulturu a vatu. 
Trocou popřemýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype.



Se vzrůstající teplotou jejico těl stoupá i jejico nasazení. Angažovanost. Covílemi se rozpálí do běla. 
Jak to dneska známe. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, tole colapíci vás nakopnou určitě 
správným směrem.

31. 3. ne v 19.00
KOČKA V OREGÁNU / Divadlo Kalico
Autor: Torben Bets
Režie: Lída Engelová
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk Velen
Délka představení: 110 min + přestávka
Cena: Sektor A: 590,-  Sektor B: 560,-

Jedna z nejúspěšnějšíco současnýco londýnskýco komedií nabízí spoustu oumoru i vážnéoo citu a 
velké příležitost pro výjimečně obsazený čtyřlístek oerců. Střet jemnýco velkoměstskýco intelektuálů 
s venkovskou zemitost, dávné ambice, sny, touoy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na tak 
pestré paletě témat staví tato konverzačně – situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen 
oumorné aspekty naší současnost a staví na precizníco dialozíco.

Hra se stala oned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským diváckým oitem a její uvedení 
provázely i recenze plné superlatvů.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – duben 2019

7. 4. ne 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 couť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man soow o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdíleco mezi námi, o lásce, partnerství a vtpně utajenýco kvalitáco obou 
poolaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

12. 4. pá v 19.00
SHYLOCK / Divadlo Na Jezerce
Autor: Mark LEIREN-YOUNG
Režie: Radek Balaš
Hraje: Milan Kňažko
Délka představení: 90 min bez přestávky
Cena: Sektor A: 540,- Sektor B: 530,-

Kanadská ora mířící prot antsemitsmu a přeonané politcké korektnost. Díky současnému dění u 
nás i ve světě je mimořádně aktuální. Booužel. A bytostně se nás všeco dotýká. 
Před diváky předstoupí s monologem ze Soakespearova Kupce benátskéoo oerec Jon v masce 
prosluléoo Žida Soylocka. Když náole přejde do civilníoo projevu, pocoopíme, že jsme na bouřlivé 
besedě s diváky, která následuje po posledním představení této ory na nejmenovaném divadelním 
festvalu, kde se měla orát ještě čtrnáct dní. Vedení festvalu ji však po vášnivýco protesteco, které 



inscenátory a olavně Jona, představitele Soylocka, obviňovaly z antsemitsmu, ze stracou náole 
stáolo z repertoáru a její uvádění předčasně ukončilo.


