
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – LETNÍ SCÉNA BRNO 2021  
– AMFITEÁTR KRAVÍ HORA (AREÁL KOUPALIŠTĚ) 
 
12. 6. so ve 20.30 
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: 390,- 
 
„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/rryh/ 
KÓD: LETO21 
 
13. 6. ne ve 20.30 
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: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
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/jsyh/  
KÓD: LETO21 
 
16. 6. st ve 20.30 
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ / Agentura Harlekýn 
Autor: Neil Simon 
Režie: Zdeněk Kaloč 
Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,-  
 
Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu věku a tu a tam i zaslzí. 



Barney Tringold, starší majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s 
cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy 
nedostal odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ 
Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen (sexu chtivou Elaine, ztřeštěnou 
Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě 
komičtějšími výsledky. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/posledni-ze-zhavych-milencu/ksyh/  
KÓD: LETO21 
 
17. 6. čt ve 20.30 
S LÁSKOU MARY / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCz 
Autor: Paul Elliott 
Režie: Petr Halberstadt 
Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák, Elena 
Trčková / Simona Rejdová 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
Hořká komedie o tom, že životu se má jít naproti. 
Connie, Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu a jejich největším životním povyražením za 
posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich náhle 
zemře? Děvčata to vyřeší po svém. Půjčí si popel zemřelé kamarádky Mary z pohřebního ústavu na 
poslední společnou karetní hru. 
Když poté zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný dárek, z poklidného dýchánku se stane 
nejdivočejší mejdan, který by si kdy dokázaly představit. Během večírku si ale také uvědomují, že „žít“ 
znamená pořádně si život „užít“, dokud není pozdě. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/s-laskou-mary/lsyh/  
KÓD: LETO21 
 
18. 6. pá ve 20.30 
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: 790,- Sektor B: 690,- Sektor C: 590,- 
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/lady-oskar/msyh/  
KÓD: LETO21 
 



19. 6. so ve 20.30 
MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf 
Autor a režie: Luboš Balák  
Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil  
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/manzelstvi-v-kostce/nsyh/  
KÓD: LETO21 
 
22. 6. út ve 20.30 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
PUSŤTE MĚ VEN! / Divadlo Kalich 
Autor: Jean-Marie Chevret 
Režie: Sabina Remundová 
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
Herecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu příhodně 
vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost v 
podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Ta se doma chystá na 
odjezd do televizního studia, neboť na programu bude přímý přenos galavečera na její počest. Už je 
vlastně na odchodu z bytu, téměř všechno připraveno, jen ještě musí spustit novou bezpečnostní 
roletu na terasu… a z vteřiny na vteřinu může být všechno jinak! Joce má najednou nekonečně 
prostoru pro mnohem otevřenější a sarkastičtější bilanci, než jakou jí předepisoval scénář pořadu. 
Před očima jí defilují všechny důležité okamžiky jejího života, a to zdaleka nejen ty zalité sluncem. A 
pozor, autor připravil pro Joce a hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně překvapivý konec! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/pustte-me-ven/osyh/  
KÓD: LETO21 
 
24. 6. čt ve 20.30 
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: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
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/psyh/  
KÓD: LETO21 
 
25. 6. pá ve 20.30 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY / Divadlo Petra Bezruče Ostrava 
Autor: Jaroslav Papoušek, Miloš Forman, Ivan Passer 
Režie: Jan Holec 
Hrají: Magdaléna Tkačíková, Václav Švarc, Norbert Lichý, Kateřina Krejčí, Markéta Haroková, Dušan 
Urban, Marcela Čapková, Yvona Stolařová, Julie Goetzová, Vojtěch Johaník, Jáchym Kučera, Jakub 
Burýšek, Michal Weber 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 550,- Sektor C: 450,- 
 
A byli spolu šťastni až do rána. 
Každá holka chce kluka, každá holka chce lásku. A každý kluk chce… Seznámit se a zamilovat je snadné. 
Ale co dál? Komedie o prvních láskách, kocovinách a růžových brýlích, které možná spadnou dřív, než 
si je stačíme nasadit. Originální adaptace slavného filmu Miloše Formana. Přijďte na večírek, kde se 
zpívá a tančí až do rána! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/lasky-jedne-plavovlasky/qsyh/  
KÓD: LETO21 
 
23. 7. pá ve 20.30 
CELEBRITY / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Ondřej Sokol 
Hraje: Ondřej Sokol 
Délka představení: 100 min bez přestávky 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola. Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř 
všech umělců v České republice. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/celebrity/cuyh/  
KÓD: LETO21 
 
26. 7. po ve 20.30 
4 SESTRY / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Patrik Hartl 
Hrají: Ivana Chýlková, Jana Stryková / Lucie Pernetová, Anna Šišková, Berenika Kohoutová / Zuzana 
Stavná, Roman Štabrňák 
Délka představení: 130 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,-  
 
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a 
překvapení v kompostu. 
Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, 
potíže a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií o tom, že i když si pořádně lezete na 
nervy, je zábavnější prožít život s rodinou než bez ní. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/4-sestry/rsyh/  
KÓD: LETO21 
 



27. 7. út ve 20.30 
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Tomáš Svoboda 
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Michal Maléř, Michal Dalecký, Vanda Chaloupková, Kristýna 
Štarhová, Mariana Chmelařová, Milada Vyhnálková 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
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/ssyh/  
KÓD: LETO21 
 
28. 7. st ve 20.30 
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: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
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 Claude a Margot zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik 
dní, na které do smrti nezapomenou. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rebelky/tsyh/  
KÓD: LETO21 
 
30. 7. pá ve 20.30  
VYSAVAČ / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Patrik Hartl 
Hraje: Bohumil Klepl 
Délka představení: 90 min bez přestávky 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z 
nákupního centra.  
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vysavac/usyh/  
KÓD: LETO21 
 
31. 7. so ve 20.30 
SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo 
Autor: Michele Riml 
Režie: Darina Abrahámová 



Hrají: Jana Krausová, Karel Roden 
Délka představení: 100 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? 
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. Dostane 
jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón 
nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně 
pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/sex-pro-pokrocile/vsyh/  
KÓD: LETO21 
 
1. 8. ne ve 20.30 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
NA ZLATÉM JEZEŘE / Agentura Harlekýn 
Autor: Ernest Thompson 
Režie: Vladimír Strnisko 
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / 
Karel Zima, Jakub Jan Černý / Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof Zapletal 
Délka představení: 135 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický 
a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o 
muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho 
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým 
příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/na-zlatem-jezere/xsyh/  
KÓD: LETO21 
 
4. 8. st ve 20.30 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU / Studio DVA divadlo 
Autor: Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová 
Režie: Ondřej Sokol 
Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, Anežka Rusevová 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
Skvělá hořká komedie o setkání, které jednou muselo přijít, ale i tak bylo nečekané.  
Tři ženy v jedné panelákové kuchyni. Čerstvá důchodkyně kadeřnice Marta a její dcera Eva, co má pár 
kilo navíc, a právě utekla ze svatebního salónu, kde si zkoušela vysněné šaty. A konečně teta Helena, 
co přijela ze Švýcar, a přivezla s sebou víc než čokoládu z alpského mléka…  Pohřeb babičky už byl, tak 
by se měla začít plánovat ta svatba, ne? Jenže kdyby to bylo takhle jednoduché… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/tri-gracie-z-umakartu/ysyh/  
KÓD: LETO21 
 
5. 8. čt ve 20.30 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ / Agentura Harlekýn  
Autor: Eric Assous 
Režie: Antonín Procházka 



Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimannová, Zuzana Žáková / Anna Kotlíková, Robert Hájek / Martin 
Zahálka ml., Antonín Procházka / Vasil Fridrich, Vasil Fridrich / Antonín Procházka, Lucie Zedníčková / 
Štěpánka Křesťanová 
Délka představení: cca 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 520,- 
 
Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si založila vlastní 
vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi světácký ex-manžel objeví před jejími 
dveřmi, avšak už to není ten arogantní a cynický obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy nad 
hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci. Séverine se 
rozhodne dát mu šanci a nabídne mu místo údržbáře! Jean Pierre tak musí překonat svou hrdost, 
obléct si pracovní uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. Séverine s ním totiž zachází jako s 
onucí. Ale Jean Pierre není typ, který by se tak rychle poddal.... 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/milionovy-udrzbar/atyh/  
KÓD: LETO21 
 
7. 8. so ve 20.30 
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: 350,- Sektor C: 250,- 
 
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/btyh/  
KÓD: LETO21 
 
8. 8. ne ve 20.30 
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: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
Jedna z nejznámějších klasických francouzských komedií se slavnou komediální rolí Harpagona jako 
poctou Pavlu Zedníčkovi k životnímu jubileu. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/lakomec/ctyh/  
KÓD: LETO21 
 
9. 8. po ve 20.30 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 



BENÁTKY POD SNĚHEM / Pantheon production 
Autor: Gilles Dyrek 
Režie: Jiří Žák 
Hrají: Veronika Arichteva / Bára Jánová, Mira Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl 
Délka představení: 95 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 390,- 
 
Láska nehněvaná není milovaná. 
Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná 
před rozchodem. Společné setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede až k 
absurdním situacím. Gilles Dyrek je znám jako tvůrce moderních komedií. Je oblíbený pro svou 
nadsázku a vtip. "Benátky" vypráví příběh jedné "večeře s přáteli", která konfrontuje dva mladé páry s 
opravdovostí a falší jejich lásky. Gilles Dyrek se satirickým úsměvem přitom odhaluje i naivitu 
některých z nás nad řešením problémů okolního světa. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/benatky-pod-snehem/dtyh/  
KÓD: LETO21 
 
11. 8. st ve 20.30 
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU / HOT JAZZ 
Autor: Martin Vačkář, Ondřej Havelka 
Režie: Ondřej Havelka 
Hrají: Ondřej Havelka, Jaroslava Kretschmerová, Rozálie Havelková, Vojtěch Havelka, Petr Halíček, Petr 
Bucháček, Miroslav Babuský, Martin Zbrožek, Jakub Šafr 
Délka představení: 150 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
Trampská komedie Ondřeje Havelky. 
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná 
nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. 
Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady 
Ontario, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však 
neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce... 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/zlocin-v-posazavskem-pacifiku/duyh/  
KÓD: LETO21 
 
 
12. 8. čt ve 20.30 
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY / Studio DVA divadlo 
Autor: Kristof Magnusson 
Režie: Jan Jirků 
Hrají: Bob Klepl / Mojmír Maděrič, Kryštof Hádek / Václav Jílek, Michal Slaný, Filip Blažek / Roman 
Štabrňák 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
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/etyh/  
KÓD: LETO21 
 
13. 8. pá v 19.00 KONCERT 
LENKA FILIPOVÁ 
Délka koncertu: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
Lenka Filipová je na české a slovenské kulturní scéně značkou hudební kvality, úspěchu, ale i 
neobyčejné lidské skromnosti. Koncerty plné emocí, virtuózních muzikantských výkonů, komunikace s 
publikem, celá řada hitů a nekonečná energie posouvá Lenku Filipovou stále výš mezi elitu českých a 
slovenských umělců. Právem patří mezi nejžádanější interprety současnosti. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/lenka-filipova/ftyh/  
KÓD: LETO21 
 
14. 8. so v 19.00 KONCERT 
SZIDI TOBIAS – SEDMOLÁSKA 
Vystupuje: Szidi Tobias band 
Délka koncertu: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
  
„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 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/sedmolaska-szidi-tobias/gtyh/  
KÓD: LETO21 
 
15. 8. ne v 19.00 KONCERT 
HANA A PETR ULRYCHOVI – JAVORY BEAT 
Vystupují: Hana Ulrychová, Petr Ulrych, Ondřej Strouhal, Jakub Šimáně, Milan Strouhal, Ctibor Bártek 
Délka koncertu: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 490,- 
 
Žánrově velmi pestré koncerty, spojení big beatu, cimbálových Javorů a výrazně znělého hlasu Hanky 
Ulrychové, doplněné vzpomínkovým povídáním – nelze se divit, že obliba těchto umělců je stále tak 
vysoká. Oba sourozence charakterizuje laskavý humor a pokora, jež se odráží i v jejich umělecké 
tvorbě.  
Večer ve společnosti těchto osobností je již jakousi nepsanou zárukou krásně strávených chvil, plných 
vzpomínek, dobré nálady a líbivých melodií, jež pohladí po duši a vykouzlí pokojné úsměvy na tvářích 
diváků. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/javory-beat-hana-a-petr-ulrychovi/htyh/  



KÓD: LETO21 
 
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/ 
 
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/ 
 
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/ 
 
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/ 
 
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/ 
 
3. 7. so ve 20.00 KONCERT 
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – NEJLEPŠÍ KUSY Z REPERTOIRU 
Délka koncertu: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 670,- Sektor B: 570,- Sektor C: 350,- Sektor D: 350,- Přístavky: 150,- 
 
Výběr těch nejoblíbenějších a nejbrilantnějších kousků z repertoiru Ondřeje Havelky a jeho 
znamenitého orchestru Melody Makers! 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají autentickou interpretací populární hudby období 
raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. 
Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od 
hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/ondrej-havelka-a-jeho-melody-makers/ityh/  



 
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/ 
 
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/ 
 
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/ 
 
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/ 
 
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/ 


