
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – září 2019 
 
9. 9. po v 19.00 
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Bolek Polívka 
Režie: Bolek Polívka 
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Milan Sedláček, Kamila Valůšková / 
Gabriela Štefanová 
Délka představení: 115 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Život je divadlo, ve kterém každý touží po jiné roli. 
Dva staří přátelé se setkávají v divadelním klubu. Na obou scénách divadla probíhají 
kostýmové zkoušky a fotografování postav k novým inscenacím. Dlouho se neviděli. Oba jsou 
postarší, vypelichaní kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných 
vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života, nebo 
jaro smrti.  
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. 
 
10. 9. út 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, Martin Hofmann 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Krásný lidský příběh dvou mužů, kteří utíkají z nemocnice, aby se setkali se životem, který 
nepoznali. Dva pacienti se rozhodnou strávit čas svého života jinak než poleháváním v 
nemocnici. Odhodlají se k dobrodružnému útěku a potkávají se s celou řadou lidských 
příběhů. 
 
11. 9. st v 19.00 
MISERY / Studio DVA divadlo 
Autor: William Goldman 
Režie: Ondřej Sokol 
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Petr Pěknic / Petr Meissel 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 630,- Sektor C: 300,-  
 
Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovská v 
mimořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a Petr Štěpánek coby spisovatel, 
jehož knihy hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou láskou, že je pro ni schopná i zabít. 
Dokonalá kombinace temného humoru a dechberoucího napětí. 
 
12. 9. čt v 19.00 
TURECKÁ KAVÁRNA / Agentura Harlekýn 



Autor: Robert Tomas 
Režie: Pavel Háša 
Hrají: Jana Boušková, Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Matěj Hádek / Martin Davídek 
/ Martin Kubačák 
Délka představení: 120 min + přestávka 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 530,- Sektor C: 300,-  
 
Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů z Paříže. Postavy jsou napsané 
brilantně a s velkou láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu, jsou plné humoru a 
člověčenství. Záměr autora je jasný – pobavit diváky a dát jim překvapivou pointu. Zejména 
„Zlatý pan ministr“ ťal přímo do naší žhavé současnosti. 
 
13. 9. pá 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší 
atraktivní 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 hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným 
zážitkem pro všechny zúčastněné. 
 
14. 9. so v 19.00 
RE-KABARET / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Matěj Randár 
Účinkují: 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: 420,- Sektor B: 350,- Sektor B: 190,-  
 
Komponovaný večer plný klaunských gagů, komických scének a dobrého humoru. 
Prudce zábavný, lehce návykový, drze společenský, nekompromisně satirický, pravidelný 
občasník plný gagů, stand-upů, klaunerií, hudby a pohybu. Na jednom jevišti 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! 
 
15. 9. ne v 19.00 
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: 650,- Sektor B: 560,- Sektor C: 300,-  
 
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… 
 
16. 9. 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: 630,- Sektor B: 550,- Sektor C: 300,-  
 
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči 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 české one 
man show Caveman, představuje výjimečný komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím 
milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí! 
 
17. 9. 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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. 
 
18. 9. st v 19.00 
4 SESTRY / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Patrik Hartl 
Hrají: Ivana Chýlková, Jana Stryková / Lucie Pernetová, Anna Šišková, Berenika Kohoutová, 
Roman Štabrňák 
Délka představení: 130 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-  



 
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, 
potíže 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. 
 
19. 9. 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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. 
 
20. 9. pá v 19.00 
DNA / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer, Jaromír Barin Tichý / Miloslav Maršálek 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
„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. 
Generační střet otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají všední 
satiru života. Jako herečtí 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! 
 
21. 9. so v 19.00 
DROBEČKY Z PERNÍKU / Agentura Harlekýn 
Autor: Neil Simon 
Režie: Milan Schejbal 
Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan 
/ Filip Cíl, Vojtěch Záveský 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-  



 
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. 
Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její 
nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. 
Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.  
Simona Stašová – cena THÁLIE 2007 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Evy Mearové. 
 
22. 9. ne v 19.00 
PRO TEBE COKOLIV / Divadlo Kalich 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Pavla Vojáčková-Rychlá, Ladislav Hampl, 
Kristián Kašpar, Simona Lewandowska 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-  
 
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 převlečete do oblečení 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-globalizační nadšenci", i když 
nemáte ponětí, co to je. A kdyby to bylo málo, z matky – zkorumpované právničky – 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 přesvědčiví...! 
 
23. 9. po v 19.00 
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Richard Alfieri 
Režie: Zdeněk Dušek 
Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. 
Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minettiho, 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 opuštěnosti a nikdy neumírající naději v lepší zítřky! 
 
24. 9. út 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  



 
Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší 
atraktivní 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 hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným 
zážitkem pro všechny zúčastněné. 
 
25. 9. st v 19.00  
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Tomáš Svoboda 
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Pavel Šimčík, Michal Dalecký, Irena Kristeková, Kristýna 
Štarhová, Mariana Chmelařová, Milada Vyhnálková 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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… 
 
26. 9. čt v 19.00 
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadlení a filmová agentura 
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 560,- Sektor C: 300,-  
 
Laskavá a velice vtipná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška 
Balzerová sama na jevišti ve všech osmnácti rolích. 
 
30. 9. po v 19.00 
MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf 
Autor a režie: Luboš Balák  
Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil  
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 430,- Sektor B: 380,- Sektor C: 200,-  
 
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. Naštěstí se toho 
dožili. Projdou naší dobou, celým staletím a budou hrát dvacetileté, když se v roce 1987 



seznámí na vodě u jezu na Berounce, a budou hrát i sto dvacetileté, když budou na lavičce 
v Beskydech v budoucnosti vzpomínat na to, kdo koho chtěl vlastně zavraždit. 
 
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – říjen 2019 
 
1. 10. út 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: 350,- Sektor B: 200,- Sektor C: 100,-  
 
Klaunerie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu. 
Klaunérie Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy 
Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka. Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží 
připravit na Všesokolský slet. Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého cvičení těla až 
k dogmatickému prosazování myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše, jehož 
nástupcem se cítí 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 Břéti a jejich permanentně problémového vztahu. 
 
2. 10. st v 19.00 
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Bolek Polívka 
Režie: Bolek Polívka 
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Milan Sedláček, Kamila Valůšková / 
Gabriela Štefanová 
Délka představení: 115 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Život je divadlo, ve kterém každý touží po jiné roli. 
Dva staří přátelé se setkávají v divadelním klubu. Na obou scénách divadla probíhají 
kostýmové zkoušky a fotografování postav k novým inscenacím. Dlouho se neviděli. Oba jsou 
postarší, vypelichaní kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných 
vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života, nebo 
jaro smrti.  
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. 
 
3. 10. čt v 19.00 
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Bolek Polívka 
Režie: Bolek Polívka 
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Milan Sedláček, Kamila Valůšková / 
Gabriela Štefanová 
Délka představení: 115 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 



Život je divadlo, ve kterém každý touží po jiné roli. 
Dva staří přátelé se setkávají v divadelním klubu. Na obou scénách divadla probíhají 
kostýmové zkoušky a fotografování postav k novým inscenacím. Dlouho se neviděli. Oba jsou 
postarší, vypelichaní kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných 
vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života, nebo 
jaro smrti.  
Žilo se, už se nežije. A zdá se, že žít se nebude. 
 
5. 10. so v 19.00 
SMOLÍKOVI / Studio DVA divadlo 
Autor: Hánusz Miró 
Režie: Miroslav Hanuš 
Hrají: Sabina Remundová, Bohumil Klepl / Miroslav Hanuš, Jana Stryková, Václav Jílek, Jiří 
Ployhar, Radim Madeja, Eliška Hanušová 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 630,- Sektor C: 300,-  
 
Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu. 
 
Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Teď máte poprvé 
možnost vidět je v divadle a tedy živé. Stejně tak jako psa Zorra, kočku Žofii a jejich 
neodbytného souseda dr. Halíře. Prožili společně už mnoho příhod, ale ještě nikdy se 
nevydali Ládínkovou nafukovací kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jim nečekaně 
přihodí až v tomto zbrusu novém příběhu. Přistávají na planetě, kterou neznají nejen oni, ale 
ani vy. A aby se mohli vrátit zpátky, musí… 
Na představení nelze uplatnit ISIC slevu. 
 
6. 10. ne v 19.00 
FILUMENA MARTURANO / Agentura Harlekýn 
Autor: Eduardo De Filippo 
Režie: Zdeněk Kaloč 
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Tvrzníková / Jaroslava 
Pokorná, Malvína Pachlová / Anna Fialová / Andrea Daňková, František Skopal, Karel 
Heřmánek ml. / Jan Ťoupalík, Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk Hruška, Petr 
Vančura / Václav Legner 
Délka představení: 115 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-  
 
Domenico Soriano je úspěšný obchodník a též neodolatelný ctitel ženských půvabů. 
Mladičkou Filumenu Marturano potkal v jednom neapolském nevěstinci uprostřed druhé 
světové války. Pak se jejich cesty nakrátko rozešly, aby se však po válce náhodou potkali 
znovu a tehdy se zrodil vztah, který vydržel 22 let. Filumena se stala jeho milenkou a v době, 
kdy byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho obchody. A po všech těch letech si 
jednoho dne ten starý kocour přijde, že se ožení s nějakou mladou holkou! To tedy Filumena 
nemůže nechat jen tak! 
 
8. 10. út 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 / Martin Pechlát, Martin Kubačák, Sabina Remundová, Marika Šoposká 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 760,- Sektor B: 670,- Sektor C: 350,-  
 
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. 
 
9. 10. st 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 Fretti Pfeifer, David Rotter 
Délka představení: 130 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice 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 děti šlechticů. Vychován 
ve zbroji. Převychován však v šaška. A to vše za trest a v sedmi obrazech, v zajetí šaškujících 
gerontů. Příliš krásný, než aby byl šaškem na kmetišti dějin.“ Boleslav Polívka 
 
10. 10. 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší 
atraktivní 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 hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným 
zážitkem pro všechny zúčastněné. 
 
11. 10. pá 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: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-  
 
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. 
 
14. 10. po v 19.00 
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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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 rozhodnutí…  
Divadlo pro ženy a o ženách, které musí bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží). 
 
15. 10. út 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší 
atraktivní 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 hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným 
zážitkem pro všechny zúčastněné. 
 
16. 10. st 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: 650,- Sektor B: 560,- Sektor C: 300,-  
 
Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života herečky Sáry 
Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti 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. století, ale především do osamělé duše velké osobnosti světového 
divadla... 
 
17. 10. čt v 19.00 
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Richard Alfieri 
Režie: Zdeněk Dušek 
Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. 
Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minettiho, 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 opuštěnosti a nikdy neumírající naději v lepší zítřky! 
 
18. 10. pá v 19.00 
MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf 
Autor a režie: Luboš Balák  
Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil  
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 430,- Sektor B: 380,- Sektor C: 200,-  
 
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. Naštěstí se toho 
dožili. Projdou naší dobou, celým staletím a budou hrát dvacetileté, když se v roce 1987 
seznámí na vodě u jezu na Berounce, a budou hrát i sto dvacetileté, když budou na lavičce 
v Beskydech v budoucnosti vzpomínat na to, kdo koho chtěl vlastně zavraždit. 



 
19. 10. so v 19.00 
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI / Divadlo Kalich 
Autor: Petr Kolečko 
Režie: David Drábek 
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 550,- Sektor C: 300,-  
 
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! 
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a 
komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce 
stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané 
nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou 
kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou 
stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní 
spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu…? 
 
20. 10. ne ve 14.00 
CAVEMAN / Agentura Point 
Autor: Rob Becker 
Režie: Patrik Hartl 
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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. 
 
20. 10. ne v 19.00  
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Tomáš Svoboda 
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Michal Maléř, Roman Blumaier, Irena Kristeková, 
Kristýna Štarhová, Mariana Chmelařová, Milada Vyhnálková 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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… 
 
21. 10. po v 19.00 



MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadelní a filmová agentura 
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 560,- Sektor C: 300,-  
 
Laskavá a velice vtipná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška 
Balzerová sama na jevišti ve všech osmnácti rolích. 
 
22. 10. út 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: 570,- Sektor B: 490,- Sektor C: 300,-  
 
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury. V 
titulní a jediné roli originálního zpracování se představí Jan Cina. 
 
23. 10. st v 19.00 
MARYŠA / Divadlo Petra Bezruče 
Autor: Alois a Vilém Mrštíkovi 
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová 
Hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková, Dušan Urban, Vojtěch Říha, 
Marcela Čapková, Kateřina Krejčí, Marie Viková, Markéta Matulová, Magdaléna Tkačíková 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 470,- Sektor C: 300,-  
 
Děvčico nešťastná, tys ho otrávila? 
Bezruči pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili nejklasičtějšího díla 
českého dramatu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky 
donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto 
příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni 
my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše. 
 
24. 10. 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: 460,- Sektor B: 400,- Sektor C: 250,-  
 
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. Politiku. Zdravotnictví. 



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, tihle chlapíci vás 
nakopnou určitě správným směrem. 
 
26. 10. so ve 14.00 
CAVEWOMAN / Agentura Point 
Autor: Emma Peirson 
Režie: Irena Žantovská 
Hraje: Daniela Choděrová 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Volné pokračování kultovní one man show „Caveman“.  
Komedie, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví, nabízí 
trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy a na to, co dělá muže mužem a ženu ženou. V 
předvečer svatby hlavní a jediné hrdinky jsou pozváni do její „jeskyně“, kde s nimi v 
odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si 
vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč 
mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v 
chování... 
Na představení nelze uplatňovat slevy. 
 
26. 10. so 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: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
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. 
 
27. 10. ne v 19.00 
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA / Agentura Harlekýn 
Autor: Alain Reynaud Fourton 
Režie: Jiří Novák 
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Martin Zahálka / Martin Davídek, Jana 
Boušková / Jana Malá / Marcela Peňázová, Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná Petrová, 
František Skopal / Martin Zahálka ml. 
Délka představení: 100 min + přestávka 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 550,- Sektor C: 300,-  
 



Francouzská komedie s kriminální příchutí. 
Pytel uloupených peněz dokáže dokonale oživit i sebevraha. Jenže policii taky. 
Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se 
nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí ho letitý 
přítel Luc, který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, 
protože se k němu vrátila. 
Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s pytlem plným 
peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je 
to právě to, co si Marc s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají 
znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie se Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje 
plán a za dveřmi je policie. 
 
29. 10. út v 19.00 
RUDY LINKA TRIO KONCERT 
Účinkují: Rudy Linka, Alune Wade (bass), Rudy Royston (drums) 
Délka koncertu: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-  
 
Rudy Linka představí hudbu ze svého alba “American Trailer” které bylo vyhlášeno nahrávkou 
měsíce února v americkém časopise DownBeat. Na bicí nástroje hraje jeden z předních 
bubeníků dnešní newyorské scény Rudy Royston a na elektrickou basu hraje Alune Wade ze 
Senegalu, který hrál mimo jiné i s Joe Zawinulem. 
 
30. 10. st v 19.00 
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY / Studio DVA divadlo 
Autor: Kristof Magnusson 
Režie: Jan Jirků 
Hrají: Bohumil Klepl / Mojmír Maděrič, Kryštof Hádek / Václav Jílek, Michal Slaný / Petr Bláha, 
Filip Blažek / Roman Štabrňák 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 560,- Sektor C: 300,-  
 
Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je 
v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! 
Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. 
Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem Happycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři stateční muži schovaní 
před svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, 
pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou tu 
opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před faktem, že svůj boj o 
důstojné místo ve společnosti už prohráli? 
 
31. 10. čt v 19.00 
PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Pavol Seriš 
Režie: Hana Mikolášková 
Hraje: Pavol Seriš 



Délka představení: 80 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 340,- Sektor C: 150,-  
 
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 totiž 
podivnější, než si myslel. Podaří se mu pochopit naše chování a zapadnout do společnosti? 
Ve své nejnovější autorské inscenaci Pavol Seriš satiricky pohlíží na chaotický svět, který 
dnešní člověk přijímá jako normu. “Pozemšťan” je divadelní zprávou o lidech 21. století, kteří 
se dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomima o 
tom, jak se chováme a jací jsme. 
 
 


