
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – prosinec 2019

1. 12. ne v 10.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / Divadlo MALÉhRY
Režie: MALÉhRY
Hrají: Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 190,- Sektor B: 190,- Sektor C: 190,- 

Na motivy pohádky H. Ch. Andersena.
Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využívají všech prostředků z 
vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na 
jevišti. Poetická pohádka je tak oživena o nápady „obyčejných“ uklízeček.
Každý divák musí mít zakoupenou vstupenku!

1. 12. 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.

2. 12. po v 19.00
OSCAR PRO EMILY / Studio DVA divadlo
Autoři: Folker Bohnet, Alexander Alexy
Režie: Petr Slavík
Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 610,- Sektor B: 560,- Sektor C: 290,-

Konverzační komedie s překvapivými zvraty.
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že jejich 
celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí diskusemi o
vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z donáškové služby, mají konečně 
publikum, které tolik potřebují. Mladý poslíček ovšem svými zvídavými otázkami brzy odhalí,
že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A na závěr přijde velké překvapení…

3. 12. út v 19.00
KOČIČÍ HRA / Klicperovo divadlo v Hradci Králové
Autor: Istvan Örkeny
Režie: Tereza Karpianus
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Sara Venclovská, Jakub Tvrdík, 
Martina Nováková, Petra Výtvarová Krausová, Jan Bílek, Marie Kleplová, Petr Matyáš 
Cibulka / Karel Pešek
Délka představení: 125 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 730,- Sektor B: 620,-Sektor C: 320,- 



Proslulá tragikomedie Istvana Örkenyho s Pavlou Tomicovou a Zorou Valchařovou-
Poulovou v hlavních rolích. Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá 
každodenní dobrodružství v komunistickém Maďarsku mezi sdíleným bytem 
v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí hry“ se sousedkou Myškou a hašteřením ve 
frontě v mlékárně. Její elegantní a klidná sestra Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná na 
své kolečkové křeslo v Mnichově ve svobodném západním Německu a nezbývá jí než po 
telefonu a v dopisech často marně usměrňovat sestřiny eskapády. Je tu totiž Pavla, Eržina 
nová kamarádka, která má na ni „báječný vliv“ a samozřejmě Viktor Molnár, obžerný, kdysi 
slavný operní pěvec, jehož způsoby u stolu jsou sice mimořádně nesnesitelné, ale Erži mu 
s radostí každý čtvrtek vaří večeře… Oblíbený maďarský prozaik a dramatik István Örkeny 
napsal svou Kočičí hru v roce 1963 nejprve jako novelu a teprve o několik let později ji 
zadaptoval do divadelní verze, se kterou slavil úspěchy na mnoha světových jevištích, 
včetně pražského Národního divadla, kde v roce 1974 vznikla legendární inscenace s Danou
Medřickou a Vlastou Fabiánovou. Užijte si s námi v režii Terezy Karpianus životní příběh 
sester Szkallových, nejkrásnějších dívek z městečka Leta, okres Szolnok, v této hře o 
stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti, a hlavně nezdolném optimismu!
„Víš, my s Myškou hrajeme takovou zvláštní hru: když se vrátí z kanceláře, zamňouká a já 
k sobě pustím sousedovic kočku a ta jí odpoví mňoukáním. Myška odpoví kočce a kočka 
Myšce… Není to vlastně hra ale takový zvyk…“

4. 12. st v 19.00
MÍNUS DVA / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S
Autor: Samuel Benchetrit
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Milan Lasica, Bolek Polívka, Jitka Čvančarová, 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.

5. 12. čt v 19.00 KONCERT
SZIDI TOBIAS – SEDMOLÁSKA
Vystupuje: Szidi Tobias a Jolanka band
Délka koncertu: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 300,-
 
„Sedm je silné číslo. A láska je to, na čem záleží. Sedmoláska. Sedm je symbol. Symbol
pochází z řeckého výrazu symbállein, což znamená spojovat dohromady. Kdysi byl zvyk, že
uzavřená smlouva se zaznamenala na hliněnou tabulku, která se rozbila a rozdělila mezi
účastníky smlouvy. Při setkání je znovu spojily. Tyto střepy se nazývaly symboly. Z tohoto
pohledu můžeme symbol považovat za něco, co označuje spojení věcí, které dohromady
vytvoří smysluplný celek. Sedmoláska jako sedmé nebe, sedm dní v týdnu, sedm pečetí.“
Szidi Tobias

6. 12. pá v 19.00
KOČKA V OREGÁNU / Divadlo Kalich
Autor: Torben Betts
Režie: Lída Engelová
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk Velen



Délka představení: 110 min + přestávka
Cena: Sektor A: 680,- Sektor B: 590,- Sektor C: 350,-

Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií nabízí spoustu humoru i vážného
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných
velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a v
neposlední řadě vzájemné předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně –
situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty naší současnosti a
staví na precizních dialozích.
Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským diváckým hitem a její
uvedení provázely i recenze plné superlativů.

7. 12. so v 10.00
LOTRANDO A ZUBEJDA / Divadlo Pegas
Autor: Zdeněk Svěrák, Karel Smyczek
Režie: Dana Bartůňková
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 190,- Sektor B: 190,- Sektor C: 190,- 

Lotrando a Zubejda ožívají na divadle. 
Pohádka plná radosti, lásky i chytrého humoru, ve které najde své štěstí příliš slušný lupič 
Lotrando až v daleké Solimánii. Tamní „nemocnou“ princeznu neokouzlí jen jeho svěží 
pohled na svět, ale i chleba s tvarohem.
Každý divák musí mít zakoupenou vstupenku!

7. 12. so v 19.00
LÁSKA POD LÍPOU / Divadelní a výtvarný ansámbl D.A.V.A
Autor a režie: David Kříž
Hrají: Eva Kyjovská, Lukáš Oleják, Jakub Libánek, Filip Kolmačka, Šárka Zoulová, Jitka
Modlitbová, Jiří Hýzl, František Pokorný, Adéla Coufalová, Jan Žáček, Jiří Bohuslav, 
Patrik Hemza, Jiřina Posoldová, Milan Bubniak
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 100,- Sektor B: 100,- Sektor C: 100,- 

Představení Láska pod lípou povídá o setkávání zamilovaných lidí pod lípami rousínovského
parku za Záložnou. Představení začíná v současnosti, na kterou navazují roky 1919, 1929, 
1939, 1969 a 1989. V závěru docházíme k poznatku, že historické epochy se střídají, pravá 
láska však zůstává stejná (vrtkavá, poblázněná, žárlivá, ale především krásná). Již sto let 
všemu přihlíží a naslouchají krásné vzrostlé lípy. Jednotlivé příběhy jsou spíše fiktivní, 
většina z nich má ale reálný základ v historické události – jako je například elektrifikace 
města, příjezd prezidenta Masaryka, útěk židovského obyvatelstva před druhou světovou 
válkou, komunistické oponování, dnešní mobilní a internetová doba.
Příběh vrcholí oslavou třicátého výročí od vypuknutí Sametová revoluce, kterou si v roce 
2019 připomínáme.
Představení je uváděno v rámci dotačního programu projektu „S divadlem napříč regiony“, 
který podpořilo Město Rousínov a Jihomoravský kraj. 

8. 12. 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.

8. 12. ne 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.

9. 12. po 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: 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…

10. 12. út v 19.00
REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Pierre Palmade, Christophe Duthuron
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 

Nikdy není pozdě říct „nasrat“ a vrhout se do víru života.
Když přeteče pohár trpělivosti, dochází často na radikální řešení. V brilantní francouzské 
tragikomedii se náhodně potkají dvě zralé ženy, které se rozhodly, každá z jiného důvodu, 
vzepřít se nalinkovaným životům a vzít osud zpět do vlastních rukou. Dost bylo příkoří a 
manipulování! Je na čase, aby o nás přestali rozhodovat jiní! I když jsou Caude a Margot 
zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik dní, na které do smrti nezapomenou.



11. 12. út v 19.00
DNA / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer, 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!

12. 12. 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.
Na představení nelze uplatňovat slevy.

13. 12. pá v 19.00
KONCERT CHANTAL POULLAIN
Účinkují: Chantal Poullain, Štěpán Markovič (saxofon), Ondřej Kabrna (klavír) a Matěj 
Černý (kontrabas)
Délka koncertu: 90 min bez přestávky
Cena: Sektor A: 520,- Sektor B: 420,- Sektor C: 280,-

Šansony a Chantal Poullain – dva pojmy, které k sobě patří a stejně tak – kde jinde, než v 
Divadle Bolka Polívky? 
Chantal zpívá částečně česky, převážně však francouzsky, tedy jazykem, který k šansonům 
bytostně patří. Koncertem provází v češtině a díky svému charismatu okouzluje publikum 
francouzským šarmem a rozdává energii a pohodu – divák se na chvíli přenese někam do 
zapadlého pařížského baru.



14. 12. so v 10.00
LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolka Polívky
Režie: Petr Jarčevský
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 190,- Sektor B: 190,- Sektor C: 190,-

Groteska o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.
Groteska 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.
Každý divák musí mít zakoupenou vstupenku!

14. 12. so 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!

15. 12. ne v 10.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ / Metropolitní divadlo Praha
Autor a režie: Dana Bartůňková
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 190,- Sektor B: 190,- Sektor C: 190,- 

Muzikálová pohádka na motivy příběhu z pera dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena, který poprvé vyšel v roce 1845 a popisuje boj mezi dobrem a zlem, jak ho 
prožívají malý chlapec Kaj a dívka Gerda. O zlé královně, která vládne sněhem a mrazem a 
přátelství chlapce a dívky, jejíž horké slzy dokáží zrušit královnino kouzlo. Dana Bartůňková, 
(známá též jako princezna Angelína z pohádky S čerty nejsou žerty) je autorka a režisérka 
večerních i dětských představení, která se hrají po celé České republice. Její dětské 
muzikály již vidělo přes dva a půl milionů.
Každý divák musí mít zakoupenou vstupenku!

15. 12. so v 16.00 a 19.00
CIMBAL CLASSIC – KATEŘINA A DALIBOR ŠTRUNCOVI
Vystupují: Kateřina a Dalibor Štruncovi, Rastislav Kozoň, Katka Kovaříková, Juraj 
Valenčík, Martin Krajíček
Délka koncertu: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 470,- Sektor B: 430,- Sektor C: 370,-



Tradiční vánoční koncert brněnské nadžánrové kapely, patřící více než čtvrtstoletí mezi 
stálice a nejosobitější uskupení české folkové a alternativní hudební scény pohladí 
posluchače nejen svou neopakovatelnou atmosférou a původní písňovou tvorbou souboru, 
ale samozřejmě i moravskou a českou vánoční hudbou, vycházející převážně z lidových 
tradic...
Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné texty propojené 
přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak Vás Cimbal Classic 
určitě nezklame.

16. 12. 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.

17. 12. út 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,- Sektor C: 200,- 

KOMEDIE BIOSTORY JE O HLEDÁNÍ .......KDO HLEDÁ, NAJDE!
BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco 
jiného. Například ...Být In Okamžitě, anebo B.I.O. - Bohužel I Okraden! Dřív člověk hledal 
uznání ve vnějším světě, dnes hledá sám sebe! A obojí může být dobrý byznys... Děj je 
zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na 
mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra 
Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO.

18. 12. st v 19.00 PREMIÉRA
RE:KABARET RE:VUE / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Matěj Randár, Hana Mikolášková
Hrají: Pavol Seriš, Filip Teller, Jaroslava Sýkorová, Miroslav Sýkora, Michal Chovanec, 
Ondřej Klíč, Mariana Chmelařov, Jan Šprynar, kapela Claunica
Délka představení: 90 minut bez přestávky:
Cena: Sektor A: 420,- Sektor B: 350,- Sektor B: 190,- 

Pestrá směs skečů, stand-upů, pantomimy a improvizace okořeněná nekorektním humorem
a mistrovství vzácného hosta. Re:Kabaret Re:vue zaměstná všechny vaše smysly a 
rozvibruje bránici. Nechte se okouzlit hravým světem klaunů a kabaretní atmosférou v 
pokračování úspěšného projektu Re-Kabaret.

19. 12. čt 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.

20. 12. pá v 19.00
REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
Autor: Pierre Palmade, Christophe Duthuron
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 

Nikdy není pozdě říct „nasrat“ a vrhout se do víru života.
Když přeteče pohár trpělivosti, dochází často na radikální řešení. V brilantní francouzské 
tragikomedii se náhodně potkají dvě zralé ženy, které se rozhodly, každá z jiného důvodu, 
vzepřít se nalinkovaným životům a vzít osud zpět do vlastních rukou. Dost bylo příkoří a 
manipulování! Je na čase, aby o nás přestali rozhodovat jiní! I když jsou Caude a Margot 
zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik dní, na které do smrti nezapomenou.

21. 12. so v 19.00
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, 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

22. 12. ne 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.

27. 12. pá 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.

28. 12. so 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).

29. 12. ne 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.

29. 12. ne 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: 460,- Sektor B: 400,- 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.

30. 12. po v 19.00
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ / Divadlo Komediograf
Autor a režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha, Vladimír Polívka / Tomáš Měcháček
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 460,- Sektor B: 400,- Sektor C: 200,-

Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly jednoho období. Anoda a Katoda. Není lepší
zadání pro grotesky. Není lepší východisko pro klauny. Originální zpracování naší nedávné 
minulosti. Gustáv Husák jako komik. Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až 
je směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě 
nebylo. Anebo bylo?

31. 12. út 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.

31. 12. út v 17.00
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.


