
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNY 2019

MIKULOV, AMFITEÁTR:

10. 7. st ve 20.00
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 P ei er, David Roter
Délka představení: 130 minut + přestávka
Cena: Sektor Z: 590,- Sektor A: 450,- Sektor B: 250,- Sektor C: 250,-

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

11. 7. čt ve 20.00
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 P ei er, David Roter
Délka představení: 130 minut + přestávka
Cena: Sektor Z: 590,- Sektor A: 450,- Sektor B: 250,- Sektor C: 250,-

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

12. 7. pá ve 20.00
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Jose  Polášek, Pavel Šimčík, Roman Blumaier, Jan Jedlinský, Irena Kristeková, 
Kristýna Štarhová, Mariana Chmelařová, Milada Vyhnálková
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor Z: 470,- Sektor A: 390,- Sektor B: 250,- Sektor C: 250,-

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…

13. 7. so ve 20.00    
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 Z: 470,- Sektor A: 390,- Sektor B: 230,- Sektor C: 230,-

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!

BRNO, BISKUPSKÝ DVŮR:

22. 7. po ve 20.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ladislav Smoček
Režie: Břetslav Rychlík
Hrají: Bolek Polívka, Jaromír Dulava, Pavel Liška, Otmar Brancuzský, Sara Venclovská
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 450,- Sektor C: 320,-

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?

23. 7. út ve 20.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Ladislav Smoček
Režie: Břetslav Rychlík
Hrají: Bolek Polívka, Jaromír Dulava, Pavel Liška, Otmar Brancuzský, Sara Venclovská
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 450,- Sektor C: 320,-

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?

24. 7. st ve 20.00
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Eric Assous
Režie: Petr Halbrstadt
Hrají: Milan Kňažko, Jitka Ježková
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 480,- Sektor B: 420,- Sektor C: 290,-

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.

25. 7. čt ve 20.00    
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: 480,- Sektor B: 420,- Sektor C: 290,-

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. 7. pá ve 20.00
LORDI / SergeArt
Autor: Oscar Wilde, Robie Ross
Režie: Peter Serge Butko
Hrají: Martn Ho mann, Filip Rajmont, Peter Seree Butko, Martn Kotecký
Délka představení: 110 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 480,- Sektor B: 420,- Sektor C: 290,-

Tři rozpustlí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či 
neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší 
pravidla hry...



27. 7. so ve 20.00
HANA A PETR ULRYCHOVI, JAVORY A JAVORY BEAT 
Délka koncertu: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 530,- Sektor B: 430,- Sektor C: 290,- Sektor D: 350,-

Rok 2019 je pro sourozence Ulrychovy hned v několika ohledech výroční. Petrových 
pětasedmdesát, Hanina sedmdesátka, pětapadesát let společného vystupování, z toho 
čtyřicet pět se skupinou Javory. Tato výročí oslaví několika jubilejními koncerty, na kterých 
vystoupí H+P s oběma skupinami Javory i Javory beat. Při této příležitost také představí 
reedici CD i vinylovou LP Nikola Šuhaj loupežník, které vydal Supraphon právě 
k sourozeneckému jubileu.

28. 7. ne ve 20.00
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Délka koncertu: 90 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 620,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- Sektor D: 290,-

NEJKRASŠÍ KUSY SAISÓNY!
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí!
Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy křepčí!
Výběr nejkrasších a podmanivých kusů, českých i amerických v koncertní show Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers.

29. 7. po ve 20.00
THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCZ
Autor: Dave Simpson
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára Apolenářová, Alena 
Hladká / Anežka Rusevová, Anna Stropnická / Hana Kusnjerová, Natálie Tichánková / 
Alžběta Vaculčiaková
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 490,- Sektor B: 450,- Sektor C: 340,- Sektor D: 200,-

Dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se nepřízni 
osudu.
Síla tance, 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. Prostřednictvím kurzu pole 
dance ve venkovské tělocvičně, od kterého každá očekává něco jiného, zvýšit si sebevědomí, 
shodit pár kilo, udržet si chlapa nebo si ho najít, ale ani jedna si neuvědomuje, jak moc to 
ovlivní jejich život, dospějí přes nejrůznější neshody ke společnému rozhodnut… 
Divadlo pro ženy a o ženách, které musí bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží).

30. 7. ve 20.00   
JAN BUDAŘ – SEZNAMME SE 
Účinkuje: Jan Budař
Délka vystoupení: 120 min
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 490,- Sektor C: 270,- Sektor D: 370,-



„SEZNAMME SE“ je koncertní zábavná show spojená s autorskými písněmi a
hereckými výstupy Jana Budaře. Můžete se těšit na známé i utajené projekce,
můžete Janu Budařovi položit jakoukoliv otázku, můžete si zatančit přímo na podiu.
Během večera se Jan Budař vtělí do čtyř rolí charismatckých mužů, kteří se budou
seznamovat s náhodnými divačkami z publika. Uvidíte nenapravitelného romantka
Viktora Kalinu, tvrdého rockera Broňu Čupříčka, nekompromisního podnikatele
Tomáše Jeronýma Kroupu a i cítcího esoterika Ondrěje „Zen“ Nadpozemského. Tito muži 
budou při seznamování mluvit pravdu. Seznámit se můžete i vy!

31. 7. út ve 20.00
SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo
Autor: Michele Riml
Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 460,- Sektor C: 270,- Sektor D: 350,-

Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství?
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je 
pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy 
více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat 
mnohem víc…

1. 8. čt ve 20.00
SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo
Autor: Michele Riml
Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 460,- Sektor C: 270,- Sektor D: 350,-

Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství?
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je 
pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy 
více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat 
mnohem víc…

2. 8. pá ve 20.00
VÝJIMEČNÝ STAV / Divadlo Na Fidlovačce
Autor: Milan Tesař
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Jose  Polášek, Jitka Ježková / Lada Jelínková, Karel Zima / Lukáš Rous, Eliška 
Nezvalová, Zdeněk Maryška / Zdeněk Palusea
Délka představení: 110 minut + přestávka



Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 420,- Sektor C: 230,-

Výjimečná komedie o nevěře, která zahraničního reportéra Karla Berana přitáhne z Kamburu
v Africe zpět do Prahy a vyvolá celou kaskádu nepředvídatelných groteskních zvratů. A do 
toho všeho musí Karel vysílat živě reportáže z kamburské revoluce. Nikdy nevěřte médiím a 
své ženě!
Inscenaci mají na svědomí ikony českého humoru – redaktor Refexu a spoluautor Zeleného 
Raula Milan Tesař jako autor a Tomáš Svoboda (Hodinový manžel, Blonďatá beste) jako 
režisér. V hlavní roli reportéra Karla Berana exceluje Josef Polášek. Stejně výtečně mu 
sekundují Jitka Ježková/Lada Jelínková v roli Marty či Karel Zima/Lukáš Rous v roli Khaleda.

3. 8. so ve 20.00
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 P ei er, David Roter
Délka představení: 130 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 450,- Sektor C: 320,-

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

ZÁMEK SLAVKOV U BRNA, NÁDVOŘÍ ZÁMKU:

6. 8. út ve 20.00
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: 590,- Sektor B: 450,- Sektor C: 250,-

„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!



7. 8. st ve 20.00
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: 590,- Sektor B: 450,- Sektor C: 250,-

„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!

8. 8. čt ve 20.00    
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: 480,- Sektor B: 430,- Sektor C: 230,-

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!


