
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNA SLAVKOV U BRNA 2020 
 
6. 7. po ve 20.00 
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, David Rotter, Jaromír Barin Tichý, 
Jiří Fretti Pfeifer 
Délka představení: 130 minut + přestávka 
Cena: Sektor A – volné sezení: 590,- Sektor B – volné sezení: 490,- Sektor C – volné sezení: 290,-  
 
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 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/sasek-a-syn/fprg/ 
Heslo: LETO 
 
7. 7. út ve 20.00 
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, David Rotter, Jaromír Barin Tichý, 
Jiří Fretti Pfeifer 
Délka představení: 130 minut + přestávka 
Cena: Sektor A – volné sezení: 590,- Sektor B – volné sezení: 490,- Sektor C – volné sezení: 290,-  
 
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 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/sasek-a-syn/kprg/ 
Heslo: LETO 
 
8. 7. st ve 20.00 
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 – volné sezení: 490,- Sektor B – volné sezení: 440,- Sektor C – volné sezení: 240,-  
 
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… 
 



Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/srnky/lprg/ 
Heslo: LETO 
 
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNA MIKULOV 2020 
 
13. 7. po ve 20.00 
DNA / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer, Miloslav Maršálek / Jaromír Barin Tichý 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor D: 450,- Sektor C: 250,- Sektor E: 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 
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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/dna/sdtf/ 
Heslo: LETO 
 
14. 7. út ve 20.00 
DNA / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer, Miloslav Maršálek / Jaromír Barin Tichý 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor D: 450,- Sektor C: 250,- Sektor E: 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 
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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/en/tickets/dna/tdtf/ 
Heslo: LETO 
 
15. 7. st ve 20.00 
CAVEMAN / Agentura Point 
Autor: Rob Becker 
Režie: Patrik Hartl 



Hraje: Jan Holík  
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 620,- Sektor D: 520,- Sektor C: 250,- Sektor E: 250,-  
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/caveman/fmrg/ 
Heslo: LETO 
 
16. 7. čt ve 20.00 
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY / Studio DVA divadlo 
Autor: Kristof Magnusson 
Režie: Jan Jirků 
Hrají: Bohumil Klepl, Kryštof Hádek, Michal Slaný, Roman Štabrňák 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 620,- Sektor D: 520,- Sektor C: 300,- Sektor E: 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? 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kutloch-aneb-i-muzi-maji-sve-dny/gmrg/ 
Heslo: LETO 
 
17. 7. pá ve 20.00 
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE / Agentura Harlekýn 
Autor: Neil Simon 
Režie: Vladimír Strnisko 
Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, Jelena 
Juklová / Magda Weigertová 
Délka představení: 130 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor D: 590,- Sektor C: 250,- Sektor E: 250,-  
 
Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací a ocitnout se svobodně pod mostem je přece 
jenom poněkud nepohodlné. 
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, 
sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě ukradli na co přišli... Ne každý se však dokážeme 
zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná komedie o životě manželů Edny a 
Mela Edisonových, tří sester a jednoho bratra.  
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vezen-na-druhe-avenue/xmrg/ 
Heslo: LETO 
 
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNA BRNO – BISKUPSKÝ DVŮR MZM 2020 



 
20. 7. po ve 20.00 
DNA / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer, Miloslav Maršálek / Jaromír Barin Tichý 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A – volné sezení: 620,- Sektor B – volné sezení: 490,- Sektor C – volné sezení: 390,- Sektor 
D – volné sezení: 220,-  
 
„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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/dna/mprg/ 
Heslo: LETO 
 
21. 7. út ve 20.00 
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Ladislav Smoček 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Pavel Liška, Radim Fiala, Otmar Brancuzský 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A – volné sezení: 620,- Sektor B – volné sezení: 490,- Sektor C – volné sezení: 390,- Sektor 
D – volné sezení: 220,-  
 
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 nectností a 
špatných vlastností. Co všechno je schopen udělat Dr. Burke, aby si zachránil svoji milovanou rezidenci 
krásy? 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/podivne-odpoledne-dr-zvonka-burkeho/oprg/ 
Heslo: LETO 
 
22. 7. st ve 20.00 
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 – volné sezení: 540,- Sektor B – volné sezení: 440,- Sektor C – volné sezení: 330,- Sektor 
D – volné sezení: 240,-  
 



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. 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rebelky/qprg/ 
Heslo: LETO 
 
23. 7. čt ve 20.00 
LORDI / SergeArt 
Autor: Oscar Wilde, Robie Ross 
Režie: Peter Serge Butko 
Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Kotecký 
Délka představení: 110 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A – volné sezení: 540,- Sektor B – volné sezení: 440,- Sektor C – volné sezení: 330,- Sektor 
D – volné sezení: 240,-  
 
Tři rozpustilí 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... 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/lordi/vprg/ 
Heslo: LETO 
 
24. 7. pá ve 20.00 
MONIKA ABSOLONOVÁ – BEZ ŘEČÍ KONCERT 
Vystupují: Monika Absolonová, Ondřej Hájek 
Délka koncertu: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A – volné sezení: 620,- Sektor B – volné sezení: 490,- Sektor C – volné sezení: 390,- Sektor 
D – volné sezení: 220,-  
 
Královna českých muzikálových jevišť Monika Absolonová za doprovodu skvělého pianisty Ondřeje 
Hájka. 
V rámci tohoto hudebního setkání zazní skladby z muzikálových představení, kterých se držitelka Cen 
Thálie zhostila nejen na pražských divadelních prknech. Chybět nebudou ani důvěrně známé a 
oblíbené skladby z Evity a Funny Girl, které Monika doplní o hity ze svého repertoáru. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/monika-absolonova-and-ondrej-hajek/yprg/ 
Heslo: LETO 
 
25. 7. so ve 20.00 
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 – volné sezení: 690,- Sektor B – volné sezení: 590,- Sektor C – volné sezení: 490,- Sektor 
D – volné sezení: 290,-  
 
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.  
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/drobecky-z-perniku/cqrg/ 
Heslo: LETO 
 
26. 7. ne ve 20.00 
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 – volné sezení: 540,- Sektor B – volné sezení: 440,- Sektor C – volné sezení: 330,- Sektor 
D – volné sezení: 240,-  
 
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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/sest-tanecnich-hodin-v-sesti-tydnech/dqrg/ 
Heslo: LETO 
 
27. 7. po ve 20.00 
NA POSLEDNÍ CHVÍLI / Agentura Harlekýn 
Autor: Ray Cooney 
Režie: Martin Hruška 
Hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Josef Carda / Martin Zahálka, Filip 
Cíl / Daniel Kadlec, Karolína Vágnerová / Barbora Vágnerová, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, 
Miloslav Mejzlík / Martin Hruška 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A – volné sezení: 670,- Sektor B – volné sezení: 570,- Sektor C – volné sezení: 450,- Sektor 
D – volné sezení: 250,-  
 
S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér s dospívajícími dětmi. 
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. Povedený tatínek 
má s jednou syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se 
osobně poznat. Jejich otec se jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech 
sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných typicky cooneyovských zmatků a improvizací v duchu 
nejlepších tradic anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna Browna. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/na-posledni-chvili/eqrg/ 
Heslo: LETO 
 
28. 7. út ve 20.00 
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ / Pantheon production 
Autor: Eric Assous 
Režie: Michaela Doleželová 
Hrají: Vladimír Kratina, Veronika Freimanová, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk Nešleha 



Délka představení:  
Cena: Sektor A – volné sezení: 670,- Sektor B – volné sezení: 590,- Sektor C – volné sezení: 450,- Sektor 
D – volné sezení: 250,-  
 
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho 
dlouholetého manželství. 
Rosálie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a určitě by se shodli na tom, že jsou spolu 
šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. 
Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, Rosálie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností 
hroutí manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/dokud-nas-milenky-nerozdeli/gqrg/ 
Heslo: LETO 
 
29. 7. st ve 20.00 
VYSAVAČ / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Patrik Hartl 
Hraje: Bohumil Klepl 
Délka představení: 90 min bez přestávky 
Cena: Sektor A – volné sezení: 670,- Sektor B – volné sezení: 550,- Sektor C – volné sezení: 450,- Sektor 
D – volné sezení: 290,-  
 
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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vysavac/hqrg/ 
Heslo: LETO 
 
30. 7. čt ve 20.00 
VYSAVAČ / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Patrik Hartl 
Hraje: Bohumil Klepl 
Délka představení: 90 min bez přestávky 
Cena: Sektor A – volné sezení: 670,- Sektor B – volné sezení: 550,- Sektor C – volné sezení: 450,- Sektor 
D – volné sezení: 290,-  
 
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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vysavac/iqrg/ 
Heslo: LETO 



31. 7. pá ve 20.00 
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Studio DVA divadlo 
Autor: Daria Fo, Franca Frame 
Režie: Patik Hartl 
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Petr Pěknic 
Délka představení: 100 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A – volné sezení: 690,- Sektor B – volné sezení: 590,- Sektor C – volné sezení: 390,- Sektor 
D – volné sezení: 290,-  
Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. 
Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma 
lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. 
Především však diváci mohou prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních 
situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/otevrene-manzelstvi/jqrg/ 
 
1. 8. so ve 20.00 
PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Pavol Seriš 
Režie: Hana Mikolášková 
Hraje: Pavol Seriš 
Délka představení: 80 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A – volné sezení: 490,- Sektor B – volné sezení: 390,- Sektor C – volné sezení: 290,- Sektor 
D – volné sezení: 190,-  
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/pozemstan/kqrg/ 
Heslo: LETO 
 
 


