
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – ČERVEN 2020 
 
18. 6. čt 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,-  
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/letem-sokolim/vfsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
20. 6. so 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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rebelky/wgsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
22. 6. po v 19.00 
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Ladislav Smoček 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Pavel Liška, Radim Fiala, Sara Venclovská, Petr Halberstadt 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- Přístavek: 320,-  
 
Legendární líčená a černá crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě. Fraška a hlubinná 
psychologie v jednom. 
Nekonečné pekáče plné buchet paní Outěchové, řízný nápadník Václav Václav, nesmělý Tichý, Svatava 
skoro svatá, a hlavně starý mládenec Burke, který je na konci svých mužských sil, ale ještě se nehodlá 
vzdát, a tak svádí dojemný „donkichotský“ zápas s přesilou, kterou tvoří snůška lidských 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/yfsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
24. 6. st v 19.00 
RE:KABARET RE:VUE / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Hana Mikolášková, Matěj Randár 
Hrají: Pavol Seriš, Miroslav Sýkora, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Mariana Chmelařová, Jan Šprynar, 
živá kapela 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/re-kabaret-re-vue/dxsf/ 
 
25. 6. čt v 19.00 
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: 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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/dna/ygsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
27. 6. so v 19.00 
MÍNUS DVA / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S 
Autor: Samuel Benchetrit 
Režie: Juraj Nvota 
Hrají: Milan Lasica, Bolek Polívka, Lucia Siposová, 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. 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/minus-dva/bhsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
28. 6. ne 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,- Přístavek: 220,- 
 
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…. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/nebe/bgsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
29. 6. po 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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/horska-draha/cgsg/ 
Heslo: CERVEN 
 
30. 6. út v 19.00 
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a 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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kliste/ahsg/ 
Heslo: CERVEN 
 


