
 DIVADLO BOLKA POLÍVKY – květen 2019  PŘIDANÁ PŘEDSTAVENÍ

17. 5. pá 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 
kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výiitek a 
řiniení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života nebo jaro smrti.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní 
poměřují své svůdcovské schopnosti. 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.

18. 5. so 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 
kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výiitek a 
řiniení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života nebo jaro smrti.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní 
poměřují své svůdcovské schopnosti. 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.

31. 5. pá v 19.00
MÍNUS DVA / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S
Autor: Samuel Benchetrit
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Milan Lasica, Bolek Polívka, Sara Venclovská, Martn Hofmann
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 420,-



Krásný lidský příběh dvou mužů, kteří utkají z nemocnice, aby se setkali se životem, který 
nepoznali. Dva pacienti se rozhodnou strávit ias svého života jinak než poleháváním v 
nemocnici. Odhodlají se k dobrodružnému útěku a potkávají se s celou řadou lidských 
příběhů.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – červen 2019

1. 6. so 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 vtipná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška 
Balzerová
sama na jevišti ve všech osmnácti rolích.

2. 6. ne v 19.00
PRO TEBE COKOLIV / Divadlo Kalich
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Pavla Vojáčková-Rychlá, Ladislav 
Hampl, Kristán Kašpar, Simona Leaandoaska
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 540,-

Francouzská komedie o tom, že i lež pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží a jako taková 
má krátké nohy...
Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce 
stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni 
byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převleiete do obleiení z 
biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte 
zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste "alter-globalizainí 
nadšenci", i když nemáte ponět, co to je. A kdyby to bylo málo, z matky – zkorumpované 
právniiky – udělejte obhájkyni lidských a zvířecích práv, otce – operního pěvce – vydávejte 
za sirotka v důchodu a bratra za afrického bojovníka za svobodu. Završte to adoptováním 
hluchého, slepého, pajdajícího králíka, a to by bylo, abyste nebyli přesvědiiví...!

3. 6. po v 19.00 VYPRODÁNO
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ladislav Smoiek
Režie: Břetislav 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 líiená a ierná crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě. Fraška a hlubinná 
psychologie v jednom.
Nekoneiné pekáie 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?

4. 6. út v 19.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ladislav Smoiek
Režie: Břetislav 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 líiená a ierná crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě. Fraška a hlubinná 
psychologie v jednom.
Nekoneiné pekáie 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?

5. 6. st v 19.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ladislav Smoiek
Režie: Břetislav 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 líiená a ierná crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě. Fraška a hlubinná 
psychologie v jednom.
Nekoneiné pekáie 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?

6. 6. it 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 
kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výiitek a 
řiniení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života nebo jaro smrti.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní 
poměřují své svůdcovské schopnosti. 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.

7. 6. pá 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 
kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných vzpomínek, výiitek a 
řiniení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života nebo jaro smrti.
Důležité role hrají také barman, ožívající socha Komtura a dívka Leona. Ti dva si na ní 
poměřují své svůdcovské schopnosti. 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.

8. 6. pá v 19.00 NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 21. 1.
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 všechno se stane, když bývalá milenka přijede za svým bývalým milencem přímo z pohřbu
vlastního manžela? Co se stalo se vztahem, který měl ityřicetiletou pauzu? A jak to vidí sluha
bývalého milence?
Má právo žárlit? A proi? Pokud se sejdou herci jako Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan 
Kňažko v jeden veier na jednom jevišti v eecelentní komedii, nemůže se jednat o setkání jiné,
než nezapomenutelné...

9. 6. ne 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 svého lueusního pařížského bytu mladší 
atraktivní dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho neieká nudný veier.
Naopak oba hráii 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 neiekaným zvratům náhle proměňuje také 
situace mezi hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale
silným zážitkem pro všechny zúiastněné.

10. 6. po 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 vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

11. 6. út 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, ii úředník, který vždy po 
orgasmu pláie, protože si myslí, že to je naposledy. A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, 
milenky, „zauiovatelky“. Cesty všech se jedné noci neiekaně spojí a jejich příběhy najdou 
rozuzlení až díky srnkám, které se objeví, Bůh ví odkud…

12. 6. st v 19.00 ČÁSTEČNĚ ZADÁNO
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 spoleiné řeii.
Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minetho, aby ji nauiil swing, tango, valiík, 
foetrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu
zdánlivě nemají nic spoleiného nakonec najdou spoleinou řei a vzájemně si pomůžou.
Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději v lepší zítřky!

13. 6. it v 19.00
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ / Divadlo Kalich
Autor: Marie Jones
Režie: Jana Kališová
Hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 540,-

Co to udělá se dvěma obyiejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? 
Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkoflmu, který natáií 
hollywoodská flmová produkce v jejich malém irském městeiku. Osobitě komentují situace 
a nové vztahy mezi ileny štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny 
mistrně ztvárňují pouze dva herci.

14. 6. pá 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 svého lueusního pařížského bytu mladší 
atraktivní dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho neieká nudný veier.
Naopak oba hráii 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 neiekaným zvratům náhle proměňuje také 
situace mezi hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale
silným zážitkem pro všechny zúiastněné.

15. 6. so 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 jedineiné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeii z 
nákupního centra. 
Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto 
romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér 
nejúspěšnější ieské one man show Caveman, představuje výjimeiný komediální talent 
Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaruieně příjemně naladí!

16. 6. 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 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 vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

17. 6. po v 19.00
BIOSTORY / Divadlo MALÉhRY
Režie: MALÉhRY
Scénář: Daniela Zbytovská
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 totiž nemusí oznaiovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco 
jiného. Například ...Být In Okamžitě, anebo B.I.O. - Bohužel I Okraden!
Dřív ilověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes hledá sám sebe! A obojí může být dobrý 
byznys... Děj je zasazen do prstředí fktivného "Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová 
poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatriika". Pomocí praktik 
duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO.

18. 6. it v. 19.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA / Divadlo Na Jezerce
Autor: Evžen Boiek, dramatizace: Arnošt Goldfam
Režie: Arnošt Goldfam
Hrají: Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Libor Hruška, Denisa Pfauserová, 
Kristýna Hrušínská, Martn Sita, Jitka Sedláčková, Rudolf Stärz, Michal Kern
Délka představení: 125 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 630,- Sektor B: 590,-



Příběh rodiny hraběte Kostky, který se vrací z emigrace, aby převzal rodinné sídlo. S ním
„zdědí“ i zpáteinického kastelána, hypochondrického zahradníka nebo kuchařku, která si
ráda přihne.
„Hra Poslední aristokratka je stejně jako kniha velmi vtipná. Je o tom, co všechno je ilověk
schopen udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii,“ říká Anna Polívková,
představitelka Marie Kostkové z Kostky, která se vrátila z Ameriky na rodový zámek. „Ta
pozoruje dění kolem sebe a popisuje je s vtipem, nadhledem a možná i s jistým odstupem,“
popisuje svoji hrdinku Anna Polívková. „Všechny ostatní postavy jsou krásně vykreslené
fgurky ze života ieského, mezi které se musí naši amerikáni nějak zařadit. Dost se těším, že
budu mít mírný přízvuk v ieštině“, dodává Polívková.

19. 6. st v 19.00
RE-KABARET / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Vojtěch Fatka
Úiinkují: Pavol Seriš, Filip Teller, Mariana Chmelařová, 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,-

Komponovaný veier plný klaunských gagů, komických scének a dobrého humoru.
Prudce zábavný, lehce návykový, drze spoleienský, nekompromisně satirický, pravidelný 
obiasník plný gagů, stand-upů, klaunerií, hudby a pohybu. Na jednom jevišti se v jeden veier
potkají známí i neznámí, mladí i věkem protřelí, mistři souiasní i budoucí, aby Vám předvedli 
kus ze svého umění a utkali se v klání o Váš smích.
Vaše pravidelná dávka humoru, kterou Vám doporuií každý smyslů přítomný lékař.
Přístupné pro všechny od 15 do 150 let!

21. 6. pá 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 genetických informací. Je to i choroba. A jsou tu i jiná dna – chvíle, na které se 
neúspěšně snažíme zapomenout.
Generainí střet otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají všední 
satiru života. Jako hereit kolegové tráví spoleiný ias v šatně a sem tam si odběhnou na 
scénu. Nebo už na scéně jsou? ON je životem prozkoušený muž, který rád pouiuje a vrtá do 
života svému potomkovi. ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba spojuje 
upřímné „mít rád, i přestože…“. 
Přijďte se přesvědiit, že na všechna dna světa se dá dívat i s nadhledem!


