
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – leden 2020

26. 1. 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.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – únor 2020

1. 2. so ve 14.00
BOSÉ NOHY V PARKU / Agentura Harlekýn
Autor: Neil Simon
Režie: Kateřina Iváková
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Anna Linhartová, Radúz Mácha
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 490,- Sektor B: 420,- Sektor C: 300,-

Romantická komedie nejen o lásce. Líbánky skončily a mladí novomanželé se vydávají na
dlouhou trať každodenní rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak
přežít první společnou noc v nezařízeném bytě. A následně si odbýt setkání s její
konzervativní matkou a exotickým sousedem, sukničkářem. Opravdový křest ohněm.
Skvělá podívaná na první trable novomanželů, kde to s vtipem a nadhledem zkrátka správně
jiskří, ať už se hádají či milují.

1. 2. so v 19.00
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.

2. 2. ne v 19.00
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE / Divadlo Kalich
Autor: Fabrice Roger-Lacan



Režie: Lída Engelová
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa
Délka představení: 115 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 610,- Sektor B: 560,- Sektor C: 300,-

Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona –
renomovaná psycholožka, on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho 
druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá 
cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, 
protiklady se přitahují!

3. 2. po v 19.00 PŘELOŽENO Z 8. 12. 2019
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.

4. 2. út v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
TAJNÝ AGENT / Divadlo Na zábradlí
Autor: Joseph Conrad / DJ
Režie: David Jařab
Hrají: Jiří Vyorálek, Anna Fialová, Petr Čtvrtníček, Jiří Černý, Jakub Žáček, Václav Vašák, Vojtěch 
Vondráček
Délka představení: bude upřesněno
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 420,- Sektor C: 300,-

Závěrečný díl britského triptychu v Divadle Na zábradlí. Po Shakespearovi a Doylovi se tentokrát bude
tavit klasik britské moderní literatury Joseph Conrad (1857-1924) - v režijním, textovém i scénickém 
uchopení kmenového režiséra Davida Jařaba. Pan Verloc provozuje anarchistickou živnost, ale je 
zároveň ruským agentem. Východní mocnost už nechce jen neškodná udání na radikální soudruhy, 
ale požaduje za své peníze skutečné činy. Nezvykle aktuální román vypráví příběh z Londýna o jedné 
bombě, která měla způsobit strach a chaos a na přelomu 19. a 20. století a přiblížit Británii zájmům 
Ruska. Sonda o zániku lásky a rodiny v soukolí dějin.

5. 2. st v 19.00
KLÁRA A BÁRA / Studio DVA divadlo
Autor a režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Roman Štabrňák, Mojmír Maděrič, Barbora Svobodová / 
Veronika Trubačová
Délka představení: 80 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 620,- Sektor C: 300,-



Radikální komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném požáru.
Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený. A opravdu jen málokdo má takovou kliku, že 
najde ideálního partnera, se kterým dokáže být skutečně šťastný. Většina lidí se prostě musí v 
manželství hodně snažit a dělat při hledání dokonalého partnerského soužití dost velké kompromisy. 
Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, když jedné z kamarádek po řadě takových 
kompromisů už rupnou nervy a pokusí se radikálně svůj manželský život změnit.

6. 2. čt v 19.00
ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI / Studio DVA divadlo
Autor: David Lindsay-Abaire
Režie: Miroslav Hanuš
Hrají: Daniela Kolářová, Marta Vančurová, Petr Stach, Štěpán Benoni, Lucie Pernetová, Jiří Ployhar
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 620,- Sektor C: 350,- 

Přátele si můžeme vybrat, příbuzné méně, spolubydlící v domově seniorů vůbec ne. Co všechno se 
může stát, když se v jednom dvoulůžkovém pokoji sejdou dvě velmi rozdílné rezidentky a obě navíc 
touží po „lepší“ posteli pod oknem? Sázka o ni zajde až do krajnosti, i když o tu postel vlastně ani tak 
nejde… V nové hře dramatika a scenáristy Davida Lindsayho-Abairea, držitele Oscara i Pulitzerovy 
ceny, a v režii Miroslava Hanuše dvě nedobrovolné spolubydlící hrají Daniela Kolářová a Marta 
Vančurová.

7. 2. 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: 630,- Sektor C: 310,-

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.

8. 2. so 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. 2. so 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.

9. 2. ne v 19.00
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU / Agentura Harlekýn
Autor: Jean Barbier 
Režie: Jan Novák 
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Jan Šťastný / Jan Čenský, Simona
Postlerová / Miroslava Pleštilová, Barbora Šťastná Petrová / Malvína Pachlová, František Skopal / 
Martin Sochor
Délka představení: 120 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-

Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana. 
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji 
dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v 
pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem 
ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje, a když okouzlí manželku svého 
nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády. Rozjede se 
uragán záměn a komických situací, které neberou konce.

10. 2. po v 19.00
NEBE? / Divadlo MALÉhRY
Autor a režie: MALÉhRY
Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská, Jaromír Barin Tichý
Délka představení: 90 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 290,- Sektor B: 270,- Sektor C: 200,-

Dámská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost!
První autorské představení divadla MALÉhRY, inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy
žen kolem nás. V příběhu učitelky, herečky a kadeřnice dochází ke konfliktům díky
odlišnému vidění světa a postojům k mužům. Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti.
Přemýšleli jste někdy o sebevraždě?
Co se stane, když se to stane?
A stojí za to, aby se to stalo?
Možná se nestane vůbec nic….



11. 2. út v 19.00
MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY / StageArtCZ a Divadlo Bolka Polívky
Autor: Anthony Horowitz
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Petr Halberstadt, Gabriela Míčová, Miroslav Etzler
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 380,- Sektor C: 300,-

Když se Mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektivních románů, pokouší získat rozhovor s 
Eastermanem – známým sériovým vrahem – nemá ani ponětí do čeho se pouští. Napřed musí dostat 
souhlas Doktora Farquhara – podivínského ředitele Líbezných vyhlídek – psychiatrické léčebny, v níž 
je Easterman držen. Brzy však zjistí, že nic není takové, jak se zdá. Například kdo je ve skutečnosti 
záhadný Borson? Odkud se přesně vzalo maso v mrazáku? Proč není kostlivec ve skříni? Další a další 
otázky roztáčí děsuplnou spirálu přicházejících odpovědí.    
Divadelní hra Mindgame, kterou v české premiéře uvádí společnost STAGEARTCZ, byla s velkým 
úspěchem přijata britským publikem a po své premiéře v Theatre Mercury v Colchesteru (1999) 
přebírána dalšími divadly až dosáhla proslulého Vaudeville Theatre na londýnském West Endu a od té
doby je se stejným úspěchem uváděna na mnoha divadelních jevištích po celém světě.

12. 2. st 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.

13. 2. čt v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
TRANSKY, BODY, VTEŘINY / Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Autor a režie: Tomáš Dianiška
Hrají: Jakub Burýšek, Pavla Gajdošíková, Markéta Matulová, Ondřej Brett, Michal Sedláček, Vojtěch
Johaník, Lenka Kučerová, Andrea Zatloukalová, Miroslav Kudela, Michal Weber
Délka představení: 120 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,-

Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a psychopatických diktátorů, neklidem zmítaná země 
zrodila hrdinku. Byla jí Zdena. Mocná princezna zocelená žárem olympiád. Tretry, vášeň, nebezpečí. 
Její odvaha změní svět. Co na tom, že jí pod nosem raší tmavý knírek – hlavně když na běžecké dráze 
trhá rekordy. Brzy se stane miláčkem Československa a celého atletického světa. Ale ti, které nechává
za sebou, se začnou pídit po příčinách jejího úspěchu. Nová hra Tomáše Dianišky inspirovaná 
skandálním osudem československé atletky, jejíž sportovní úspěchy byly vymazány z naší novodobé 
historie.

14. 2. pá 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.

15. 2. so v 10.00
FERDA MRAVENEC / Docela velké divadlo Litvínov
Autor: Ondřej Sekora, Jana Galinová
Režie: Jurij Galin
Hrají: Petr Kozák, Robert Stodůlka, Jaroslav Drobný, Lenka Lavičková, Michal Žižka, Lucie 
Randáková, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Délka představení: 70 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 190,- Sektor B: 190,- Sektor C: 190,- 

Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel 
z knížek Ondřeje Sekory. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s 
panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku pro Berušku a hon na Koníka, tanec s Housenkou
a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků.

15. 2. so v 19.00
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE / Filmová a divadelní společnost
Autor: Dermot Canavan
Režie: Martin Vokoun, Adéla Šotolová
Hrají: Iva Pazderková, Martina Randová
Délka představení: 105 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 300,-

Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny.
Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho 
dne znovu svede dohromady. S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve 
vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu.
Třetí prst na levé ruce je hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění.

16. 2. 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.

16. 2. ne 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.

17. 2. po v 19.00
BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CREVE COEUR / Divadlo Kalich
Autor: Tennessee Williams
Režie: Iva Janžurová
Hrají: Sabina Remundová, Iva Janžurová, Barbora Munzarová, Lucie Žáčková
Délka představení: 110 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-

Cituplná komedie o čtyřech ženách, jejichž osudy se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru horkého 
dne protnou. Nechtějí nic víc a nic míň než vymanit se z nijakosti obyčejného života, žít romantický 
život plný vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů...

18. 2. út v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
LAKOMEC / Divadlo Kalich
Autor: Molière
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Jana Švandová, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Sarah 
Haváčová, Roman Štabrňák / Lukáš Král, Mojmír Maděrič, Zdeněk Palusga, Kristián Kašpar 
Délka představení: 120 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 710,- Sektor B: 640,- Sektor C: 320,-

Jedna z nejznámějších klasických francouzských komedií se slavnou komediální rolí Harpagona jako 
poctou Pavlu Zedníčkovi k životnímu jubileu.

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



20. 2. čt 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?

21. 2. pá 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. 2. so 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.

22. 2. 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!

23. 2. 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.

23. 2. ne v 19.30
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Michal Maléř, 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…

24. 2. po 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.

25. 2. út 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.

26. 2. st v 19.00
DVA NAHATÝ CHLAPI / JT PROMOTION
Autor: Sébastien Thiéry
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké 
úspěchy.
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým 
kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená.

27. 2. čt v 19.00
DVA NAHATÝ CHLAPI / JT PROMOTION
Autor: Sébastien Thiéry
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová
Délka představení: 100 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 300,-

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké 
úspěchy.
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým 
kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená.

28. 2. pá v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
DUET PRO JEDEN HLAS / La Fabrika
Autor: Tom Kempinski
Režie: Viktor Polesný
Hrají: Zuzana Stivínová, Jan Novotný
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Cena: Sektor A: 500,- Sektor B: 400,- Sektor C: 300,-

Roztroušená skleróza versus realita.



Příběh houslové virtuózky Stephanie Abrahams, z pera Toma Kempinského, v překladu Michaela 
Žantovského, v hereckém koncertu Zuzany STIVÍNOVÉ a Jana NOVOTNÉHO. Je možné složit 
rozloženého člověka zpátky?

29. 1. so ve 14.00
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.

29. 2. so v 19.00
HRDÝ BUDŽEŠ / Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Autor: Irena Dousková
Režie: Jiří Schmiedt
Hrají: Barbora Hrzánová, Libor Jeník, Jarmila Vlčková
Délka představení: 165 minut + přestávka
Cena: Sektor A: 750,- Sektor B: 660,- Sektor C: 320,-

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i 
naivním pohledem…
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i 
naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské 
normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí 
školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných
zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s 
bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje.


