
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – leden 2022 
 
4. 1. po v 19.00 
DNA / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer / David Rotter, Miloslav Maršálek / Jaromír Barin 
Tichý 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
„To jsou samé drogy, čuchání, injekce – člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního 
alkoholika...“ 
DNA, jako slovo, jsou jen tři písmena. DNA, jako titul, představuje tři prvky s důležitým významem pro 
autorskou hru Bolka Polívky. DNA je šroubovice genetických informací, nositel dědičnosti mezi otcem a 
dcerou. Dna, to je také choroba, která se táhne celým životem a občas ho v nejnevhodnější okamžik 
ovlivní. A jsou tu i jiná dna. Chvilky, na které se snažíme zapomenout, ale nedaří se nám a připomí-
náme si je. Dna osobní, vztahová i existenční. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/dna/jdml/ 
 
5. 1. st v 19.00 
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Ladislav Smoček 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Pavel Liška, Radim Fiala, Šárka Vaculíková / Mariana Chmelařová / Sara 
Venclovská, Petr Halberstadt 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 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/odml/ 
 
6. 1. čt v 19.00 
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Ladislav Smoček 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Pavel Liška, Radim Fiala, Šárka Vaculíková / Mariana Chmelařová / Sara 
Venclovská, Petr Halberstadt 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 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/en/tickets/podivne-odpoledne-dr-zvonka-burkeho/pdml/ 
 
7. 1. pá v 19:00 
ROUEN 44 / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Jiří Pokorný 
Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 
Délka: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
 
Dramatická komedie o tom, že sud s prachem se nedá ututlat. 
Dvě ženy, které se nebojí riskovat život a bojovat za svou věc. Obě pro lásku, ale přestože jsou důvěrné 
známé, ocitnou se v nelítostném střetu. Francie je již čtvrtým rokem v okupaci. V malém pokoji 
v Rouen, v srdci Normandie, vyplouvají na povrch temná tajemství. Operace Overlord, a tedy vylodění 
spojenců, je na spadnutí. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rouen-44/lgkl/ 
 
8. 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: 470,- Sektor B: 400,- Sektor C: 220,-  
 
Všichni víme, co je kostka. A všichni víme, co je manželství... 
Píše se rok 1987. Léto. Jez na Berounce. Mladý Emil alias Válec se právě pokusil nebezpečný jez sjet. 
Udělal se. A vůbec to nevypadalo dobře. Naštěstí ho mladá Marcela alias Borůvka zachránila. Vytáhla 
ho za pádlo. A když tak seděli po prožitém nebezpečí v letní podvečer na břehu Berounky, a hlasitě 
oddychovali, zamilovali se. To byl začátek jejich dlouhé cesty. Začátek manželství, které pak trvalo 
sto let. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/manzelstvi-v-kostce/qdml/ 
 
10. 1. po v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
KLAMSTVO / Divadlo v meste 
Autor: Florian Zeller 
Režie: Eduard Kudláč 
Hrají: Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Peter Šimun, Gabriela Škrabáková 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 320,-  
 
Všichni víme, co je kostka. A všichni víme, co je manželství... 
Kde končí pravda a začína klamstvo budú hľadať dva manželské páry, ktoré sa stretnú pri spoločnej 
večeri. Je lepšie povedať svojej najlepšej priateľke, že jej muž sa bozkával s inou, alebo ostať radšej 
ticho. A čo to napovie o samotnej pravde, priateľstve a vlastnom manželstve? 
Dva mantinely nemilosrdnej pravdy a milosrdnej lži, medzi ktorými sa odohráva život každého človeka. 



Na morálnu dilemu však treba hľadieť s humorom, ktorý poodhalí viac, ako hlavní hrdinovia čakajú. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/klamstvo/kgkl/ 
12. 1. st v 19.00 PREMIÉRA 
PROSLOV / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a hraje: Anna Polívková 
Režie: Jana Burkiewiczová 
Cena: Sektor A: 420,- Sektor B: 320,- Sektor C: 220,- 
Délka: 60 minut bez přestávky 
 
Pohybový one woman stand-up Anny Polívkové. 
Je možné najít slova odhalující tajemství vesmíru, zázrak stvoření, smysl života? 
Pokusila se o to… 
Chtěla by říct všechno… Změnit svět… Zachránit lidstvo… Podaří se jí to? 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/proslov/rdml/ 
 
13. 1. čt v 19:00 
ROUEN 44 / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Jiří Pokorný 
Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
Délka: 90 minut bez přestávky 
 
Dramatická komedie o tom, že sud s prachem se nedá ututlat. 
Dvě ženy, které se nebojí riskovat život a bojovat za svou věc. Obě pro lásku, ale přestože jsou důvěrné 
známé, ocitnou se v nelítostném střetu. Francie je již čtvrtým rokem v okupaci. V malém pokoji 
v Rouen, v srdci Normandie, vyplouvají na povrch temná tajemství. Operace Overlord, a tedy vylodění 
spojenců, je na spadnutí. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rouen-44/ogkl/ 
 
14. 1. pá v 19.00 
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: 320,- 
 
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/udml/ 
 



15. 1. so 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: 320,- 
 
Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana.  
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/v-parizi-bych-te-necekala-tatinku/vdml/ 
 
18. 1. út v 19.00 
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Tomáš Svoboda 
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Michal Maléř, Roman Blumaier, 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… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/srnky/pgkl/ 
 
19. 1. st v 19.00 
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: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 320,- 
 
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/qgkl/ 
 
22. 1. so v 10.00 
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK / Divadlo Za2 
Autor a režie: Libor Jeník 
Hrají: Radim Jíra / Josef Zýka, Jiří Kohout / Radovan Snítil, Libor Jeník / David Voráček, Dita Zábranská / 
Jana Birgusová 
Délka představení: 60 minut bez přestávky 



Cena: Sektor A: 190,- Sektor B: 190,- Sektor C: 190,- 
 
Nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. 
Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! 
Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem 
Pechem, který si z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Dál putují celým smetištěm a 
musí se vypořádat s hladovým a trochu přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou 
Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na ubohého Edáčka. Skončí potkan v 
žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně domů? 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/krysaci-a-ztraceny-ludvik/bsml/ 
 
22. 1. pá v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
SILNICE – La Strada / Divadlo Kalich 
Autor: Federico Fellini, Lída Engelová, Johana Kudláčková 
Režie: Lída Engelová 
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Radek Zima, Zbigniew Kalina 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 730,- Sektor B: 630,- Sektor C: 320,- 
 
Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl. 
Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil jako námět divadelní hry, která sděluje prosté a 
moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší. Také 
soužití dvojice potulných komediantů, propastně odlišných, má tajemný důvod. Cituplná nota je v 
pravou chvíli přehlušována veselým rámusem jejich vystoupení. Strhující atmosféra starého cirkusu 
dokazuje známou pravdu: K tomu, aby umělec diváky pobavil, nepotřebuje technické zázraky, ale spíš 
pohotovost, vtip a odvahu. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/silnice-la-strada/csml/ 
 
23. 1. ne v 19.00 
PRO TEBE COKOLIV / Divadlo Kalich 
Autor: Jean Robert-Charrier 
Režie: Petr Kracik 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Pavla Vojáčková-Rychlá, Ladislav Hampl, Kristián 
Kašpar, Simona Lewandowska 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 320,- 
 
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 dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pra-
covnicí 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 zařídí-
te 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 — zkorum-
pované 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/xdml/ 
 



24. 1. po v 19.00 
DUETY / Studio DVA divadlo 
Autor: Peter Quilter 
Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 670,- Sektor B: 570,- Sektor C: 320,- 
 
Duety jsou hereckým i pěveckým koncertem pro dva herce, kteří s humorem a lehkostí pojmenovávají 
ve čtyřech komediálních příbězích zvláštnosti vztahů a věčného hledání štěstí. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/duety/ydml/ 
 
25. 1. út 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/rgkl/ 
 
26. 1. st 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 Claude a Margot zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik 
dní, na které do smrti nezapomenou. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rebelky/ugkl/ 
 
27. 1. čt 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 / Elizaveta 
Maximová 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 780,- Sektor B: 680,- Sektor C: 350,- 
 
Příběh o výsluní a pádu ambiciózních jedinců. 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vera/vgkl/ 
Na představení nelze uplatňovat slevy. 
 
28. 1. pá v 19:00 
Terapie sdílením LIVE 
Vystupují: Ester Geislerová, Honza Vojtko 
Cena: Sektor A: 390,- Sektor B: 330,- Sektor C: 230,- 
 
Edukativní, interaktivní představení / přednáška o intimních vztazích a komunikaci. 
„Miluju tě…“ 
„Já vás obě taky!“ 
Jestli si myslíte, že tohle je síla, tak to ještě nic není. 
Po tom, co jsme začali zveřejňovat vaši reálnou online komunikaci, jste se nás začali ptát, co s tím. 
Co mám dělat, aby se mi tohle nestávalo? Jak se ubránit esemeskové přestřelce? 
Jak asi sami tušíte, odpovědi na tyto otázky jsou složitější, než se zdá. 
Dali jsme se proto dohromady s párovým terapeutem Honzou Vojtkem a v rámci 
přednášky Terapie sdílením LIVE s vámi chceme najít odpovědi na vaše otázky. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/terapie-sdilenim-live/aeml/ 
 
29. 1. so v 19.00 
S LÁSKOU MARY / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCz 
Autor: Paul Elliott 
Režie: Petr Halberstadt 
Hrají: Veronika Žilková, Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák, Elena Trčková 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
 
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/wgkl/ 
 
30. 1. ne v 19.00 
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: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 320,- 
 
 
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 nadějepl-
ným koncem. 
Simona Stašová – cena THÁLIE 2007 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Evy Mearové. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/drobecky-z-perniku/djml/ 
 

DIVADLO BOLKA POLÍVKY – únor 2022 
 
1. 2. út v 19.00  
VYSAVAČ / Studio DVA divadlo 
Autor a režie: Patrik Hartl 
Hraje: Bohumil Klepl 
Délka představení: 90 min bez přestávky 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 550,- Sektor C: 320,- 
 
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z 
nákupního centra.  
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vysavac/beml/ 
 
2. 2. st 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! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/sest-tanecnich-hodin-v-sesti-tydnech/ygkl/ 
 
3. 2. čt v 19.00 
MISERY / Studio DVA divadlo 
Autor: William Goldman 
Režie: Ondřej Sokol 
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Petr Pěknic / Petr Meissel 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 730,- Sektor B: 630,- Sektor C: 330,-  



 
Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovská v 
mimořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a Petr Štěpánek coby spisovatel, 
jehož knihy hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou láskou, že je pro ni schopná i zabít. 
Dokonalá kombinace temného humoru a dechberoucího napětí. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/misery/ceml/ 
 
5. 2. so 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 
 
Přátele si můžeme vybrat, příbuzné méně, spolubydlící v domově seniorů vůbec ne... 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/odpocivej-ve-svem-pokoji/qiyf/ 
 
7. 2. po ve 20.30 
VRATKÁ PRKNA / Studio Ypsilon 
Autor a režie: Arnošt Goldflam 
Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vršek, Daniel Šváb, Lenka Šebek Loubalová, Roman 
Mrázik, Barbora Skočdopolová / Jiřina Vacková, Martin Bohadlo / Miroslav Chloupek 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 330,- 
  
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. 
Herecký svět i život zmenšené do divadelního vzorku, lehce ironický, ale i sebeironický pohled zvenku 
či zevnitř. Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou 
občas nečekaně vratká. A přesto pořád lákavá… My divadelníci se proto musíme pochválit sami! A to 
taky občas děláme. Takže i Vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. A až půjdete domů, 
pochvalte si svoje vlastní životy a buďte rádi! My Vám to přejeme, ale asi bychom měnit nechtěli. 
Možná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vratka-prkna/deml/ 
 
9. 2. st v 19:00 
ROUEN 44 / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Jiří Pokorný 
Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
Délka: 90 minut bez přestávky 
 
Dramatická komedie o tom, že sud s prachem se nedá ututlat. 
Dvě ženy, které se nebojí riskovat život a bojovat za svou věc. Obě pro lásku, ale přestože jsou důvěrné 
známé, ocitnou se v nelítostném střetu. Francie je již čtvrtým rokem v okupaci. V malém pokoji 
v Rouen, v srdci Normandie, vyplouvají na povrch temná tajemství. Operace Overlord, a tedy vylodění 
spojenců, je na spadnutí. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rouen-44/mgkl/ 
 
11. 2. pá v 19.00 



OSCAR PRO EMILY / Studio DVA divadlo 
Autoři: Folker Bohnet, Alexander Alexy 
Režie: Petr Slavík 
Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 320,- 
 
Konverzační komedie s překvapivými zvraty. 
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že jejich celoživotní 
herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí diskusemi o vhodném oblečení a 
vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z donáškové služby, mají konečně publikum, které tolik potřebují. 
Mladý poslíček ovšem svými zvídavými otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A 
na závěr přijde velké překvapení… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/oscar-pro-emily/eeml/ 
 
14. 2. po v 19.00 
MÝCENÍ / Divadlo Na zábradlí 
Autor: Thomas Bernhard 
Režie: Jan Mikulášek 
Hrají: Jakub Žáček, Magdaléna Sidonová, Jan Hájek, Johana Matoušková, Jana Plodková, Václav Vašák, 
Dita Kaplanová, Petr Jeništa 
Délka představení: 110 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 330,- 
 
„Líbí se mi na Vás vaše duševní odvaha.“ 
Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se stává dusivě sevřeným dějištěm umělecké večeře, 
s jejímž začátkem se stále čeká na herce Národního divadla. Ze slavnostního setkání se stane hluboká, 
ironická i jízlivě zábavná sonda do života lepší společnosti. Přesné režijní vedení, herecká souhra 
a nápaditá scénografie přelévají divácké emoce od smíchu k pláči, od humoru a nadsázky k beznadějné 
zprávě o nás samých. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/myceni/feml/ 
 
15. 2. út v 19.00 
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: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 320,- 
 
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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/bose-nohy-v-parku/geml/ 
 
17. 2. čt 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 Claude a Margot zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik 
dní, na které do smrti nezapomenou. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rebelky/tgkl/ 
 
23. 2. st v 19.00 
DNA / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Bolek Polívka 
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jiří Fretti Pfeifer / David Rotter, Miloslav Maršálek / Jaromír Barin 
Tichý 
Délka představení: 140 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
„To jsou samé drogy, čuchání, injekce – člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního 
alkoholika...“ 
DNA, jako slovo, jsou jen tři písmena. DNA, jako titul, představuje tři prvky s důležitým významem pro 
autorskou hru Bolka Polívky. DNA je šroubovice genetických informací, nositel dědičnosti mezi otcem a 
dcerou. Dna, to je také choroba, která se táhne celým životem a občas ho v nejnevhodnější okamžik 
ovlivní. A jsou tu i jiná dna. Chvilky, na které se snažíme zapomenout, ale nedaří se nám a připomí-
náme si je. Dna osobní, vztahová i existenční. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/dna/kdml/ 
 
24. 2. čt v 19:00 
ROUEN 44 / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Jiří Pokorný 
Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
Délka: 90 minut bez přestávky 
 
Dramatická komedie o tom, že sud s prachem se nedá ututlat. 
Dvě ženy, které se nebojí riskovat život a bojovat za svou věc. Obě pro lásku, ale přestože jsou důvěrné 
známé, ocitnou se v nelítostném střetu. Francie je již čtvrtým rokem v okupaci. V malém pokoji 
v Rouen, v srdci Normandie, vyplouvají na povrch temná tajemství. Operace Overlord, a tedy vylodění 
spojenců, je na spadnutí. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/rouen-44/ngkl/ 
 
25. 2. pá v 19.00 
S LÁSKOU MARY / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCz 
Autor: Paul Elliott 



Režie: Petr Halberstadt 
Hrají: Veronika Žilková, Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák, Elena Trčková 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
 
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/xgkl/ 
 
27. 2. ne v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
GIN GAME / Divadlo Na Jezerce 
Autor: C. L. Coburn 
Režie: Radek Balaš 
Hrají: Jiřina Bohdalová, Milan Kňažko 
Cena: Sektor A: 830,- Sektor B: 730,- Sektor C: 430,- 
 
Spojení dvou hereckých legend v tragikomedii o vášni hráče a štěstí začátečníka. 
Fonsie a Weller si v domově seniorů připadají stejně jako pro nepotřebnost odložené věci v bazaru. 
Potkávají se náhodou, on ji přemluví ke hře. Weller zná dopodrobna všechna pravidla a zákonitosti své 
oblíbené karetní hry. Fonsie je začátečnice, která má štěstí. Jenže štěstí občas máme tam, kde ho 
nepotřebujeme. Každá jejich započatá konverzace se postupně stává bitvou. Nevsadili se o nic, ale 
vypadá to, že je v sázce celý jejich život… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/gin-game/fjml/ 
Na představení nelze uplatňovat slevy. 
 
28. 2. po v 19.00 
GIN GAME / Divadlo Na Jezerce 
Autor: C. L. Coburn 
Režie: Radek Balaš 
Hrají: Jiřina Bohdalová, Milan Kňažko 
Cena: Sektor A: 830,- Sektor B: 730,- Sektor C: 430,- 
 
Spojení dvou hereckých legend v tragikomedii o vášni hráče a štěstí začátečníka. 
Fonsie a Weller si v domově seniorů připadají stejně jako pro nepotřebnost odložené věci v bazaru. 
Potkávají se náhodou, on ji přemluví ke hře. Weller zná dopodrobna všechna pravidla a zákonitosti své 
oblíbené karetní hry. Fonsie je začátečnice, která má štěstí. Jenže štěstí občas máme tam, kde ho 
nepotřebujeme. Každá jejich započatá konverzace se postupně stává bitvou. Nevsadili se o nic, ale 
vypadá to, že je v sázce celý jejich život… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/gin-game/gjml/ 
Na představení nelze uplatňovat slevy. 
 
 
 


