
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – únor 2019

PŘIDANÉ PŘEDSTAVENÍ:
24. 2. čt v 19.00 
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Eric Assous
Režie: Petr Halberstadt
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 svého luxusního pařížského bytu mladší atraktvní 
dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer.
Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na 
druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít 
prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náhle proměňuje také situace mezi hosttelem a jeho 
hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny 
zúčastněné.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – březen 2019

29. 3. pá v 19.30
30. 3. so v 16.30 a 19.30

56. MANÉŽ BOLKA POLÍVKY
Vystoupí: Bolek Polívka, Milan Lasica, Jiří Bartoška, Anna Polívková, Ondřej Havelka s dcerou Rozálií
a The Melody Makers
Místo konání: Hala Vodova, Brno - Královo Pole
Cena: 500,- / číslované hlediště

Česká televize a Divadlo Bolka Polívky Vás zve na 55. Manéž Bolka Polívky! 
Natáčení Manéže proběhne v pátek 29. 3. 2019 v 19.30 a v sobotu 30. 3. 2019 v 16.30 a 19.30 
tradičně ve Sportovní hale Vodova v Brně.
Slavný pořad, který vznikl pro Českou televizi v roce 1987, je plný humorných scének, skečů
a dobré nálady. 
Přijďte za bandou šašků počmáraných!

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – duben 2019

1. 4. po v 19.00
RE-KABARET: APRÍLOVÝ SPECIÁL / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Vojtěch Fatka
Účinkují: Pavol Seriš, Filip Teller, Jan Šprynar, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Jaroslava Sýkorová, 
Miroslav Sýkora, kapela VeHiBa
Délka představení: 90 min bez přestávky
Cena: Sektor A: 350,- Sektor B: 300,-

Speciální vydání ReKabaretu ke Dni Klaunů.
Komponovaný večer plný klaunských gagů, komických scének a dobrého humoru.
Prudce zábavný, lehce návykový, drze společenský, nekompromisně satrický, pravidelný občasník 
plný gagů, stand-upů, klaunerií, hudby a pohybu. Na jednom jevišt se v jeden večer potkají známí i 



neznámí, mladí i věkem protřelí, mistři současní i budoucí, aby Vám předvedli kus ze svého umění a 
utkali se v klání o Váš smích.
Vaše pravidelná dávka humoru, kterou Vám doporučí každý smyslů přítomný lékař.
Přístupné pro všechny od 15 do 150 let!

2. 4.  út v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI / Studio DVA divadlo
Autor: David Lindsay-Abaire
Režie: Miroslav Hanuš
Hrají: Daniela Kolářová, Marta Vančurová, Petr Stach, Štěpán Benoni, Lucie Pernetová, Jiří Ployhar
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 530,-

Přátele si můžeme vybrat, příbuzné méně, spolubydlící v domově seniorů vůbec ne. Co všechno se 
může stát, když se v jednom dvoulůžkovém pokoji sejdou dvě velmi rozdílné rezidentky a obě navíc 
touží po „lepší“ posteli pod oknem? Sázka o ni zajde až do krajnost, i když o tu postel vlastně ani tak 
nejde… V nové hře dramatka a scenáristy Davida Lindsayho-Abairea, držitele Oscara i Pulitzerovy 
ceny, a v režii Miroslava Hanuše dvě nedobrovolné spolubydlící hrají Daniela Kolářová a Marta 
Vančurová.

3. 4. st v 19.00
ŠVESTKA / Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Autor: Jára Cimrman
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Reidinger / Marek Šimon, Jan Hraběta / Rober Bárta, Jaroslav Weigel / 
Marek Šimon, Genadij Rumlena / Václav Kotek, Petr Brukner / Miloň Čepelka, Robert Bárta / 
Michal Weigel
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: 700,-

Jevištní sklerotkon u vechtrovny.
Hra o stáří a její umělecká úroveň je bohužel poznamenaná i stářím jejího autora. Ale je to hra cenná 
právě tm, že v ní dramatk prozkoumal, jak se zralý věk podepíše na lidské duši, řeči a myšlenkové 
potenci.
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervacee v počtu
max. 4. vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.

5. 4. pá v 19.00 PREMIÉRA
PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Pavol Seriš
Režie: Hana Mikolášková
Supervize: Bolek Polívka
Hraje: Pavol Seriš
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Cena: 500,- (v ceně vstupenky je i pozvánka na raut)

Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem. Pohybuje se po planetě Zemi a 
bedlivě nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme totž podivnější, než si
myslel. Podaří se mu pochopit naše chování a zapadnout do společnost?
Ve své nejnovější autorské inscenaci Pavol Seriš satricky pohlíží na chaotcký svět, který dnešní člověk
přijímá jako normu. “Pozemšťan” je divadelní zprávou o lidech 21. stolet, kteří se dívají všude kolem 
sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme.



6. 4. so v 10.00 PRO DĚTI
PRINCEZNA NA HRÁŠKU / 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: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Výpravná veselá pohádka plná písniček a překvapení, o třech sudičkách, které vymění prince Kvída a 
princeznu Evelínu za dět sluhů a tm způsobí celou řadu zmatků. Král neví, že princ je vlastně 
myslivecký synek a sluha Ondřej, že je jeho syn. A když do zámku přijde ještě komorná Terezka, která 
je vlastně vyměněná princezna, zmatky vrcholí. V pohádce ale díky dvěma drakům, Žofce a Ludvovi, 
všechno dobře dopadne.

Vhodné pro dět od 4 let
Toto představení hrajeme ve spolupráci s Agenturou JL, www.agenturajl.cz

6. 4. so 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 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…

7. 4. ne v 17.00 a ve 20.00 VYPRODÁNO
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.

8. 4. po v 19.00
4 SESTRY / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Jana Stryková, Anna Šišková, Berenika Kohoutová, Roman Štabrňák
Délka představení: 130 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 530,-



Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a překvapení v 
kompostu.
Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potže a 
touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií o tom, že i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější
prožít život s rodinou než bez ní.

9. 4. út v 19.00    
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI 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!

10. 4. st 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...

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

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší atraktvní 
dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer.
Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na 
druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít 
prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náhle proměňuje také situace mezi hosttelem a jeho 



hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny 
zúčastněné.

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 hra mířící prot antsemitsmu a přehnané politcké korektnost. Díky současnému dění u 
nás i ve světě je mimořádně aktuální. Bohužel. A bytostně se nás všech dotýká. 
Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benátského herec Jon v masce 
proslulého Žida Shylocka. Když náhle přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé 
besedě s diváky, která následuje po posledním představení této hry na nejmenovaném divadelním 
festvalu, kde se měla hrát ještě čtrnáct dní. Vedení festvalu ji však po vášnivých protestech, které

13. 4. so 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: 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. 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.

14. 4. ne v 19.00
PERFECT DAYS / Pantheon Producton
Autor: Liz Lochhead
Režie: Petr Kracik
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný
Délka představení: 120 min + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 530,-

Romantcká komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled 
úplně všechno: prosperující frmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno 
jí chybí – nesthla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí 
rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají...

15. 4. po v 19.00
STARÍ MAJSTRI / Štúdio L+S, SLOVENSKO
Autor: Ger Thijs
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Milan Lasica, Martn Huba



Délka představení: 95 min + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 520,-

Dva bratři, poslední potomci slavné divadelní rodiny, se nemají rádi. Dalo by se říci, že se nesnášejí. 
Jsou slavní, úspěšní, ovšem ve věku, kdy se role nehrnou. Přijímají tedy nabídku na hru o dvou 
bratrech, kteří se nenávidí. Sledujeme první zkoušky, premiéru, nekonečné zájezdové turné i 
závěrečné představení. Aniž si to uvědomují, začnou se sbližovat. Vztek a problémy z minulost se 
mění na bratrskou lásku. Jenže co je divadelní hra a co je vlastně realita?

17. 4. 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 / Lucie Pernetová, Kryštof 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 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.

18. 4. čt v 19.00
BOŽSKÁ SARAH / Divadlo Kalich
Autor: John Murrell
Režie: Alice Nellis
Hrají: Iva Janžurová, Igor Orozovič / Kryštof Hádek
Délka představení: 125 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 560,- Sektor B: 520,-

Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života herečky Sáry Bernhardtové, 
legendy francouzského divadla, ve společnost jediného muže – oddaného tajemníka Georgea Pitoua.
Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné herečky s tajemníkem, který trpělivě snáší její 
rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. a 20. stolet, ale především 
do osamělé duše velké osobnost světového divadla...

19. 4. pá 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,-

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. 4. 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.

23. 4. út v 19.00
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Jaromír Barin Tichý / Milan 
Král, 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

24. 4. st 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,-

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.

25. 4. čt 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 Švehlová, Jan Šťastný / Jan Čenský, Simona
Postlerová / Miroslava Pleštlová, Barbora Šťastná 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.

26. 4. pá v 19.00
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Eric Assous
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší atraktvní 
dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer.
Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na 
druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít 
prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náhle proměňuje také situace mezi hosttelem a jeho 
hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny 
zúčastněné.

27. 4. so v 10.00 PRO DĚTI
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI / DivadloZA2 Praha
Autor a režie: Libor Jeník
Hrají: Libor Jeník, Marcela Laurinová, Radovan Snítl / David Voráček, Josef Zýka / Michal Dadura
Délka: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a 
společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíc e nikdo nespatřil. Pokud se jim to má
podařit, budou muset překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce,
nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta 
dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k tomu nedají čas!
Vhodné pro dět od 4 let
Toto představení hrajeme ve spolupráci s Agenturou JL, www.agenturajl.cz

27. 4. so v 19.00
CHLAP NA ZABITÍ / Pantheon producton
Autor: Francis Veber
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Zdeněk Rohlíček, Betka Stanková, Michal Slaný, Milan Šimáček
Délka představení: 90 min bez přestávky
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 550,-

Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obět sebevraha.
Tady by se tak krásně vraždilo, kdyby se vedle nesebevraždilo... Když se setká nekompromisní 
nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první 
pohled vypadat jako snadná práce. Opak je však pravdou...

http://www.agenturajl.cz/


Precizně připravenou akci mu však začne narušovat dotěrný soused z vedlejšího hotelového pokoje 
Francois Pignon. Po neúspěšném pokusu se oběsit, chce hotelový poslíček zavolat policii, což se Ralfu 
Milanovi vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší sám. Netuší však, že zbavit se toho 
dotěrného chlapa bude nad jeho síly…

28. 4. ne v 10.00
POHÁDKY A MALÉHRY: LITERÁRNÍ SALON / Divadlo MALÉhRY
Pohádky čtou: Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: 180,-

Žijí mezi námi. Čarodějnice, strašidla, hastrmani i podivné okřídlené bytost.
Žijí v našich domácnostech, v šuplících sekretářů, kredenců a skříní.
Stačí jen otevřít dveře od domu, nebo dvířka skříňky a jsou tu! Anebo si poslechněte naše pohádky...
Právě vychází naše druhá kniha pohádek „POHÁDKY A MALÉhRY“ a s ním i stejnojmený „literární 
salón“. Čtyři veselé pohádky, plné podivných pohádkových bytost, spousta barevných obrázků z dílny
ilustrátorky Karolíny Strykové a samozřejmě voňavý čaj...
Pořad je vhodný pro dět od 4 do 7 let.

28. 4. ne v 19.00
JE, ÚCHVATNÁ / Divadlo Na Jezerce
Autor: Peter Quilter
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jitka Sedláčková, Libuše Švormová, Jan Hrušínský, Miroslava Pleštlová, Václav Tobrman
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 630,- Sektor B: 590,-

Komedie o nejhorší zpěvačce na světě.

Komedie „Je úchvatná!“ vznikla pod režijní taktovkou Jana Hřebejka. Po divácky úspěšných ttulech 
Manželské vraždění, Kumšt, Na dotek, Musíme si pomáhat a Práskni do bot se publikum Divadla Na 
Jezerce dočkalo další - v pořadí už šesté - Hřebejkovy režie na této scéně. Hlavní postavou příběhu, 
jenž se opravdu stal, je Florence Foster Jenkinsová, která je přesvědčena, že je obdařena pěveckým 
talentem. Její hlas je výjimečný – výjimečně příšerný. A představte si – vyprodá Carnegie Hall! Jak je 
to možné? Přijďte si pro odpověď do Divadla Na Jezerce.

29. 4. po v 19.00 100. repríza
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 genetckých informací. Je to i choroba. A jsou tu i jiná dna – chvíle, na které se neúspěšně 
snažíme zapomenout.
Generační střet otce a dcery, 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 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 všechna dna světa se dá dívat i s nadhledem!


