
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – květen 2019

2. 5. čt 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 chodí pravidelně do té naší krásné sauny. Prohřát se. Vyplavit toxiny
a utužit zdraví. A taky si popovídat. Probrat současnou společnost. Politku.  dravotnictví.
Ekonomiku. Fotbal. Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Chemické procesy v
listech rostlin. Kulturu a vatu. Trochu popřemýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype.
Se vzrůstající teplotou jejich těl stoupá i jejich nasazení. Angažovanost. Chvílemi se rozpálí
do běla. Jak to dneska známe. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, thle chlapíci vás
nakopnou určitě správným směrem.

3. 5. pá v 19.00 NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 3. 2.
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…

9. 5. čt v 19.00 PŘEDPREMIÉRA  
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Bolek Polívka
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková / Gabriela Štefanová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Život je divadlo, ve kterém každý z herců touží po jiné roli.
Dva staří přátelé setkávají se v divadelním klubu. Na obou scénách probíhají kostýmové zkoušky a 
fotografování postav. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší, vypelichaní, bývalí kohout. Jejich setkání 
by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. 
Nevíme, zda tto dva žijí podzim života nebo jaro smrt.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní poměřují své 
svůdcovské schopnost. Spíše ze zvyku. V divadelním klubu je zakázáno pít alkohol i kouřit.
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. Smutné. Komické.

10. 5. pá v 19.00 PREMIÉRA
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky



Autor: Bolek Polívka
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková / Gabriela Štefanová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 1000,- Sektor B: 1000,- (v ceně vstupenky pozvánka na raut)

Život je divadlo, ve kterém každý z herců touží po jiné roli.
Dva staří přátelé setkávají se v divadelním klubu. Na obou scénách probíhají kostýmové zkoušky a 
fotografování postav. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší, vypelichaní, bývalí kohout. Jejich setkání 
by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. 
Nevíme, zda tto dva žijí podzim života nebo jaro smrt.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní poměřují své 
svůdcovské schopnost. Spíše ze zvyku. V divadelním klubu je zakázáno pít alkohol i kouřit.
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. Smutné. Komické.

11. 5. 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.

12. 5. ne v 10.00
ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI / Divadlo D5 Praha
Autor: Jaroslav Němeček
Hrají: Dita Zábranská / Jana Birgusová, Libor Jeník / Václav Krátký, Josef Zýka / David Voráček, 
Michal Čeliš / Radim Jíra
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 180,- Sektor B: 180,-

Nové příběhy slavné čtveřice z Třeskoprsk.
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – dobrosrdečnou a důvtpnou 
hospodyňku Fifinku, trochu roztržitého, ovšem geniálního vynálezce profesora Myšpulína, často 
ustrašeného, ale oddaného kamaráda a vtpálka Pinďu a samozřejmě, nemotorného siláka Bobíka, 
který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druhou. Ano, správně. Je to Čtyřlístek!

Každý divák musí mít vstupenku!
Toto představení pořádáme ve spolupráci s Agenturou JL, www.agenturajl.cz

12. 5. ne v 19.00
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Bolek Polívka
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková / Gabriela Štefanová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-



Život je divadlo, ve kterém každý z herců touží po jiné roli.
Dva staří přátelé setkávají se v divadelním klubu. Na obou scénách probíhají kostýmové zkoušky a 
fotografování postav. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší, vypelichaní, bývalí kohout. Jejich setkání 
by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. 
Nevíme, zda tto dva žijí podzim života nebo jaro smrt.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní poměřují své 
svůdcovské schopnost. Spíše ze zvyku. V divadelním klubu je zakázáno pít alkohol i kouřit.
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. Smutné. Komické.

13. 5. po v 19.00
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Bolek Polívka
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková / Gabriela Štefanová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Život je divadlo, ve kterém každý z herců touží po jiné roli.
Dva staří přátelé setkávají se v divadelním klubu. Na obou scénách probíhají kostýmové zkoušky a 
fotografování postav. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší, vypelichaní, bývalí kohout. Jejich setkání 
by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. 
Nevíme, zda tto dva žijí podzim života nebo jaro smrt.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní poměřují své 
svůdcovské schopnost. Spíše ze zvyku. V divadelním klubu je zakázáno pít alkohol i kouřit.
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. Smutné. Komické.

14. 5. út v 19.00
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky
Autor: Petr  elenka
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,-

 elenkova 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. 5. st v 19.00
MALÝ PRINC / Studio DVA divadlo
Autor: Antoin de Saint-Exupéry
Režie: Šimon Caban
Hraje: Jan Cina
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 490,-

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

16. 5. čt 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 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!

19. 5. ne v 19.00
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME / Agentura Harlekýn
Autor: Eric Assous
Režie: Jan Novák
Hrají: Svatopluk Skopal, Martn Zahálka, Václav Vydra / Jan Čenský, Eva Janoušková, Simona 
Postlerová / Eva Režnarová, Jana Boušková / Lenka Skopalová, Lenka Zahradnická / Jana 
Pidrmanová / Malvína Pachlová / Kateřina Sedláková 
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 530,-

Na rodinném večírku se sejdou tři bratři a švagrové, které k sobě právě neplanou horoucí láskou. 
Oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. Rozmařilým vyprávěním vyvolá u mužů 
paniku a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka?

20. 5. po v 19.00
TELL OR SHOW: GURMÁNSKÁ
Účinkuje: Filip Teller a hosté
Délka představení: 120 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 420,- Sektor B: 390,-

Tři hosté.  ajímavá 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.

21. 5. út v 19.00
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Bolek Polívka
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková / Gabriela Štefanová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Život je divadlo, ve kterém každý z herců touží po jiné roli.



Dva staří přátelé setkávají se v divadelním klubu. Na obou scénách probíhají kostýmové zkoušky a 
fotografování postav. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší, vypelichaní, bývalí kohout. Jejich setkání 
by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. 
Nevíme, zda tto dva žijí podzim života nebo jaro smrt.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní poměřují své 
svůdcovské schopnost. Spíše ze zvyku. V divadelním klubu je zakázáno pít alkohol i kouřit.
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. Smutné. Komické.

22. 5. st v 19.00
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Bolek Polívka
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková / Gabriela Štefanová
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Život je divadlo, ve kterém každý z herců touží po jiné roli.
Dva staří přátelé setkávají se v divadelním klubu. Na obou scénách probíhají kostýmové zkoušky a 
fotografování postav. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší, vypelichaní, bývalí kohout. Jejich setkání 
by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. 
Nevíme, zda tto dva žijí podzim života nebo jaro smrt.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní poměřují své 
svůdcovské schopnost. Spíše ze zvyku. V divadelním klubu je zakázáno pít alkohol i kouřit.
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. Smutné. Komické.

23. 5. čt v 19.00
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: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 540,-

Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden ze skvostů ve filmografii 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 stala režijním debutem.

25. 5. so v 19.00
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Richard Alfieri
Režie:  deněk 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!

26. 5. ne v 10.00
O POKLADU VE MLÝNĚ / Divadelní společnost Julie Jurištové
Autor: Dana Bartůňková
Hrají: Julie Jurištová, Jana Birgusová/Veronika Baldrianová, Libor Jeník, Radovan Snítl, Daniel 
Koťan
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 180,- Sektor B: 180,-

O pokladu ve mlýně je původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními strašidly 
Bubulisem a Bobolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve mlýně se dějí prapodivné věci.  e sousední 
vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se pokusí strašidla vysvobodit ze zaklet. Nečekaně se 
objeví i zlá a chamtvá selka Klotylda, která chce vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce strašidla 
osvobodit?

Vhodné pro dět od 4 let.
Každý divák musí mít vstupenku!
Toto představení pořádáme ve spolupráci s Agenturou JL, www.agenturajl.cz

26. 5. ne v 19.00
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU / Divadlo Palace
Autor: Roy Cooney
Režie: Petr Hruška
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová / Zuzana Slavíková, Petr Motloch, Martna 
Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová / Eva Kodešová, Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin, 
Jakub Slach / Vojtěch Záveský / Vladislav Rota, Miloš Kopečný
Délka představení: 130 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 530,-

Komedie, ve které jde o život!

V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva dny před Štědrým dnem doktor David Mortmore 
připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu může pomoci v tolik očekávaném 
kariérním postupu. Potřebuje k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle 
soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz nemocnice, příprava vánočního 
představení a taky nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane a jejího ještě nečekanějšího 
„dárečku“.  oufalý lékař prosí o pomoc přítele Huberta, ale tato prosba situaci jenom komplikuje a 
příchodem manželky Rosemary a dalších postav se ještě více zamotává. 
Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.

27. 5. po 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.  ískat 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.

28. 5. út v 19.00
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: Sektor A: 350,- Sektor B: 250,-

Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem. Pohybuje se po planetě  emi 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.

29. 5. st 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 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.

30. 5. 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.



DIVADLO BOLKA POLÍVKY – červen 2019

3. 6. po v 19.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ladislav Smoček
Režie: Břetslav Rychlík
Hrají: Bolek Polívka, Radim Fiala, Pavel Liška, Petr Halberstadt, Sara Venclovská / Šárka Vaculíková
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-

Legendární líčená a černá crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě. Fraška a hlubinná 
psychologie v jednom.
Nekonečné pekáče plné buchet paní Outěchové, řízný nápadník Václav Václav, nesmělý Tichý, 

Svatava skoro svatá, a hlavně starý mládenec Burke, který je na konci svých mužských sil, ale ještě se 

nehodlá vzdát, a tak svádí dojemný „donkichotský“ zápas s přesilou, kterou tvoří snůška lidských 

nectnost a špatných vlastnost.  

Co všechno je schopen udělat Dr. Burke, aby si zachránil svoji milovanou rezidenci krásy?


