
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNA MIKULOV 2021 
 
29. 6. út ve 20.00 
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Ladislav Smoček 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Šárka Vaculíková / Sara Venclovská, Pavel Liška, Radim Fiala, Otmar Brancuzský / 
Petr Halberstadt 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 250,- Sektor D: 250,-  
 
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/xlxh/ 
KÓD: LETO21 
 
30. 6. st ve 20.00 
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Ladislav Smoček 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Šárka Vaculíková / Sara Venclovská, Pavel Liška, Radim Fiala, Otmar Brancuzský / 
Petr Halberstadt 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 250,- Sektor D: 250,-  
 
Legendární líčená a černá crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě. Fraška a hlubinná 
psychologie v jednom. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/podivne-odpoledne-dr-zvonka-burkeho/bmxh/ 
KÓD: LETO21 
 
1. 7. čt ve 20.00 
UCPANEJ SYSTÉM / Dejvické divadlo 
Autor: Irvine Welsch 
Režie: Michal Vajdička 
Hrají: Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, Martin Myšička / Pavel Šimčík, Martin Pechlát / 
Martin Myšička, Jaroslav Plesl / Lukáš Příkazký, Hynek Čermák / Matěj Hádek, Petr Vršek, Jana 
Holcová, Klára Melíšková, Lenka Krobotová 
Délka představení: 150 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 890,- Sektor B: 790,- Sektor C: 490,- Sektor D: 490,-  
 
Drsné obrázky ze společenského života spodiny podle povídek z knihy a scénáře k filmu Irvina Welshe. 
„Proč Bůh sedí na střídačce...?“ 
Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není 
představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. 



 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/ucpanej-system/dmxh/ 
KÓD: LETO21 
 
2. 7. PÁ ve 20.00 
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: 650,- Sektor B: 550,- Sektor C: 350,- Sektor D: 350,-  
 
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...! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/pro-tebe-cokoliv/emxh/ 
KÓD: LETO21 
 
3. 7. so ve 14.00 
O HLOUPÉM HONZOVI / Divadlo Za2 
Autor a režie: Libor Jeník 
Délka představení: 60 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 100,- Sektor B: 100,- Sektor C: 100,- Sektor D: 100,-  
 
Autor a principál divadla Libor Jeník malým i velkým divákům v představení naservíruje kopu humoru a 
napínavých situací a spolu s krásnými písničkami všechny zcela jistě dobře pobaví. Honza se vypraví do 
světa pobrat trochu zkušeností a rozumu. Jenže žádná cesta není rovná a krásně zametená. Honza při 
svém putování nejprve zachrání ze spárů dvou vejlupků Stáni a Váni lesního strážce Huga a ten mu za 
svou záchranu daruje kouzelné brko, které Honzovi pomůže, když mu bude ouvej. Dojde také na vaření 
sekyrkové polévky a samozřejmě i na princeznu! Přijďte se podívat a budete si mít dlouho o čem 
povídat! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/o-hloupem-honzovi/fmxh/ 
KÓD: LETO21 
 
4. 7. ne ve 20.00  
REVIZOR / Studio DVA divadlo 
Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol 
Režie: Eva Holubová 
Hrají: Kryštof Hádek, Bob Klepl, Zuzana Kronerová / Eva Holubová, Sabina Remundová / Iva 
Pazderková, Michal Slaný, Václav Liška, Roman Štabrňák, Václav Jílek, Petr Pěknic, Jiří Ployhar, Radim 
Madeja, Klára Šalomounová, Zdeněk Carda 
Délka představení: 125 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 790,- Sektor B: 690,- Sektor C: 400,- Sektor D: 400,-  
 



„Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu.“ 
Brilantní satirická komedie, které léta neubrala nic na aktuálnosti, spíše naopak. V každé společnosti se 
vždycky najdou skrytí namyšlení úplatkáři i ustrašení pochlebovači, a mnohdy až teprve nevinný omyl 
odhalí skutečné charaktery a vztahy. Gogolův Revizor je zrcadlem nás samotných, zrcadlem, které se 
neposmívá, ale nutí ke smíchu, jako vytříbená anekdota, která uhodí hřebíček na hlavičku. 
Na představení nelze uplatňovat slevy. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/revizor/gmxh/ 
KÓD: LETO21 
 
5. 7. po ve 20.00 
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: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 400,- Sektor D: 400,-  
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/hrdy-budzes/hmxh/ 
KÓD: LETO21 
 
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNA SLAVKOV U BRNA 2021 
 
13. 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 B: 490,- Sektor C: 310,- 
 
„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/bjxh/ 



KÓD: LETO21 
 
14. 7. st ve 20.00 
DUETY / Studio DVA divadlo 
Autor: Peter Quilter 
Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 390,- 
 
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi muži a ženami. 
Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní ztroskotanci seznamující se na inzerát, velký šéf se svojí 
věrnou sekretářkou, manželský pár na dovolené snů, a ne úplně nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ 
svého cynického bratra vdává již potřetí. Člověk je podivný tvor, a i uprostřed totální apokalypsy 
nepřestane doufat. Někdy k povzbuzení stačí jen maličkost. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/duety/cjxh/ 
KÓD: LETO21 
 
15. 7. čt ve 20.00 
SHIRLEY VALENTINE / Filmová a divadelní agentura 
Autor: Willy Russell 
Režie: Zdeněk Kaloč 
Hraje: Simona Stašová 
Délka představení: 125 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 350,- 
 
Bravurní komedie o hledání vlastní identity je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu 
ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané 
monodrama, v němž herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/shirley-valentine/djxh/ 
KÓD: LETO21 
 


