
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – březen 2022 
 
1. 3. út v 19.00 
MALÝ PRINC / Studio DVA divadlo 
Autor: Antoin de Saint-Exupéry 
Režie: Šimon Caban 
Hraje: Jan Cina 
Délka představení: 80 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 650,- Sektor B: 550,- Sektor C: 320,- 
 
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/maly-princ/yjbm/ 
KÓD: DBP3 
 
2. 3. st v 19.00 
PUSŤTE MĚ VEN! / Divadlo Kalich 
Autor: Jean-Marie Chevret 
Režie: Sabina Remundová 
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 350,- 
 
Herecká legenda Iva Janžurová si ke svému významnému životnímu jubileu příhodně vybrala výtečnou 
francouzskou komedii, která nabízí mimořádnou hereckou příležitost v podobě postavy 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/ckbm/ 
KÓD: DBP3 
 
3. 3. čt v 19.00 
BIOSTORY / Divadlo MALÉhRY 
Režie: MALÉhRY 
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 340,- Sektor B: 270,- Sektor C: 220,- 
 
KOMEDIE BIOSTORY JE O HLEDÁNÍ .......KDO HLEDÁ, NAJDE! 
BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. 
Například ...Být In Okamžitě, anebo B.I.O. - Bohužel I Okraden! Dřív člověk hledal uznání ve vnějším 
světě, dnes hledá sám sebe! A obojí může být dobrý byznys... Děj je zasazen do prostředí fiktivního 
Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka a 
psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/biostory/ekbm/ 
KÓD: DBP3 



4. 3. pá v 19:00 
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME / Agentura Harlekýn 
Autor: Eric Assous 
Režie: Jan Novák 
Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Jan Čenský, Simona Postlerová / Eva Režnarová, Eva 
Janoušková, Jana Boušková / Lenka Skopalová, Lenka Zahradnická / Jana Pidrmanová / Malvína 
Pachlová / Kateřina Sedláková 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 320,- 
 
Rodinnou oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. 
Na rodinném večírku se sejdou tři bratři a švagrové, které k sobě právě neplanou horoucí láskou. 
Oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. Rozmařilým vyprávěním vyvolá u mužů 
paniku a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka? 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/pribuzne-si-nevybirame/gkbm/ 
KÓD: DBP3 
 
5. 3. so v 19.00  
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadelní a filmová agentura 
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 700,- Sektor B: 600,- Sektor C: 320,-  
 
Laskavá a velice vtipná komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška Balzerová 
sama na jevišti ve všech osmnácti rolích. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/muj-bajecny-rozvod/jkbm/ 
KÓD: DBP3 
 
6. 3. ne v 19:00 
Zahradníček / Vše mé je tvé / Divadelní spolek JEDL 
Režie: Jan Nebeský 
Hrají: Saša Rašilov, Lucie Trmíková 
Délka představení: 60 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 590,- Sektor B: 490,- Sektor C: 350,- 
 
Vždyť všechno mé je tvé a všechno tvé je mé a ty a já jedno jsme. 
Jan a Marie Zahradníčkovi byli manželé 15 let, z nichž byl on 9 roků vězněn v komunistickém lágru. Po 
jeho zatčení v roce 1951 byla Marie s jejich třemi dětmi vystěhována z bytu, aby skončila na státním 
statku bez vody, elektřiny a topení. Když byl vězněn, jejich dvě dcery zemřely na otravu houbami. Byl 
propuštěn na pohřeb s tím, že už se nemusí vracet, ale pak jej stejně odvezli zpět do vězení. Marie 
přesto stihla počtvrté otěhotnět. Své čtvrté dítě viděl Jan až v jeho třech letech. Čtyři měsíce nato 
zemřel. 
Devět let manželství na dálku, devět let dopisního otcovství, devět let lásky přes papír. A mezi řádky 
všechen ten existenční shon, bolest i smíření. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/zahradnicek-vse-me-je-tve/kkbm/ 
KÓD: DBP3 
 



7. 3. po v 19:00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
RIADITEL‘KY ZEMEGULE / Divadlo GUnaGU 
Autor a režie: Viliam Klimáček 
Hrají: Božidara Turzonovová, Darina Abrahámová, Monika Horváthová 
Délka představení: 70 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 630,- Sektor B: 530,- Sektor C: 320,- 
 
Tri generácie slovenských herečiek v brilantnej komédií o intímnom aj verejnom svete okolo nás.  
„Svet by bol o čosi lepší, keby mal krásne upratané ministerstvá.“ 
Noc na ministerstve zahraničných vecí. Tri upratovačky sa pri práci bavia o svojich životoch, milencoch 
a rozchodoch a popri tom majú zaručený recept, ako upratať dnešný rozhádzaný svet. Komédia o 
normálnych ľuďoch, ktorí sa snažia vyznať v chaose súčasnosti a pritom sa nezblázniť. 
Pani Judit (hlavná rola, písaná pre Božidaru Turzonovovú) pochádza údajne z bývalej šľachtickej rodiny 
a upratovaním si chce udržať nielen vlastnú dôstojnosť, ale aj niveau tejto krajiny. Darina (Darina 
Abrahámová) sníva o milencovi z Anglicka, ktorý ju už-už požiada o ruku, len zatiaľ akosi nemá na to 
čas a najmladšia Monika (Monika Horváthová) prišla na ministerstvo upratovať po prvý raz. Postupne 
sa vynára jej tajomstvo a skutočný dôvod, prečo je tu. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/riaditelky-zemegule/lkbm/ 
KÓD: DBP3 
 
8. 3. út v 19:00 
PROSLOV / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a hraje: Anna Polívková 
Režie: Jana Burkiewiczová, Anna Polívková 
Délka: 60 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 420,- Sektor B: 320,- Sektor C: 190,- 
 
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/nkbm/ 
KÓD: DBP3 
 
9. 3. st v 19.00 
SRNKY / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Tomáš Svoboda 
Hrají: Josef Polášek, Miroslav Sýkora, Michal Maléř, Roman Blumaier, Mariana Chmelařová, Eliška 
Jansová, Karolína Baranová, Kristýna Štarhová,  
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 320,- 
 
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/pkbm/ 
KÓD: DBP3 



10. 3. čt v 19.00 
THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCZ 
Autor: Dave Simpson 
Režie: Petr Halberstadt 
Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára Apolenářová, Alena Hladká / 
Anežka Rusevová, Anna Stropnická / Hana Kusnjerová, Natálie Tichánková / Alžběta Vaculčiaková / 
Milada Vyhnálková 
Délka představení: 110 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 300,- 
 
Dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se nepřízni osudu. 
Síla tance, síla přátelství, síla porozumění propojí šest žen a přiměje je odhalit o sobě pravdu a dokáže, 
že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jakkoli krutému. Prostřednictvím kurzu pole dance ve venkovské 
tělocvičně, od kterého každá očekává něco jiného, zvýšit si sebevědomí, shodit pár kilo, udržet si 
chlapa nebo si ho najít, ale ani jedna si neuvědomuje, jak moc to ovlivní jejich život, dospějí přes 
nejrůznější neshody ke společnému rozhodnutí…  
Divadlo pro ženy a o ženách, které musí bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží). 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/the-naked-truth-odhalena-pravda/taek/ 
 
11. 3. 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: 730,- Sektor B: 630,- Sektor C: 350,- Přístavek: 370,- 
 
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/qkbm/ 
KÓD: DBP3 
 
12. 3. 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: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
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/rkbm/ 
KÓD: DBP3 
 
13. 3. ne v 19:00 
CAVEMAN / Agentura Point 
Autor: Rob Becker 
Režie: Patrik Hartl 
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
 
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/ukbm/ 
KÓD: DBP3 
 
14. 3. po v 19.00 
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: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 320,- Přístavek: 350,- 
 
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/ykbm/ 
KÓD: DBP3 
 
15. 3. út v 19.00 
DUETY / Studio DVA divadlo 
Autor: Peter Quilter 
Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 320,- 
 
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/blbm/ 
KÓD: DBP3 
 
16. 3. st v 19:00 
CAVEMAN / Agentura Point 
Autor: Rob Becker 
Režie: Patrik Hartl 
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
 
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/flbm/ 
KÓD: DBP3 
 
17. 3. čt v 19:00 
ROUEN 44 / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Jiří Pokorný 
Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 
Délka představení: 60 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 350,- Sektor C: 220,- 
 
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/glbm/ 
KÓD: DBP3 
 
18. 3. pá v 19:00 
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... / Agentura Harlekýn 
Autor: Edward Taylor 
Režie: Vladimír Strnisko 
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek / Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr., Jan Čenský / Martin Zahálka, 
Máša Málková / Kateřina Sedláková, Zuzana Slavíková / Ilona Svobodová, Ilona Svobodová / Zuzana 
Slavíková, Karolína Vágnerová / Andrea Daňková / Jiřina Daňhelová 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 320,- 
 
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.  Petr Nárožný v hlavní roli anglické 
komedie. 
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se zábavním 
průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu George Venablese se valí 
skandál. Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. 



Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá 
manželka. Situace jako stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/co-takhle-ke-zpovedi/plbm/ 
KÓD: DBP3 
 
19. 3. so v 19.00 
PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Pavol Seriš 
Režie: Hana Mikolášková 
Hraje: Pavol Seriš 
Délka představení: 80 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 470,- Sektor B: 370,- Sektor C: 170,- 
 
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/qlbm/ 
KÓD: DBP3 
 
20. 3. ne v 19:00 
PRACHY!!! / Divadlo Palace 
Autor: Ray Cooney 
Režie: Jana Kališová 
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Sabina Laurinová / 
Nela Boudová / Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata / Rudolf Slivka 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 720,- Sektor B: 620,- Sektor C: 320,- 
 
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli 
mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává – Henry chce 
okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík 
nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však 
těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill, 
rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba manželské páry snaží 
pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/prachy/slbm/ 
KÓD: DBP3 
 
21. 3. 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/tlbm/ 
KÓD: DBP3 
 
22. 3. út 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/ulbm/ 
KÓD: DBP3 
 
23. 3. 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, Mariana Chmelařová, 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/vlbm/ 
KÓD: DBP3 
 
24. 3. 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, 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/wlbm/ 
KÓD: DBP3 
 
25. 3. pá v 19.00 
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU / Studio DVA divadlo 
Autor: Bernard Slade 
Režie: Viktor Polesný 
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Vilém Udatný, Lucie Štěpánková / Jana Stryková 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 350,-  
 
Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen.  
Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných, ale i vážnějších momentů. Herecký 
koncert Zlaty Adamovské, Petra Štěpánka a Jany Strykové, či Lucie Štěpánkové. Od autora brilantní 
komedie Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila diváky na celém světě. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/vzpominky-zustanou/xlbm/ 
KÓD: DBP3 
 
26. 3. so v 10.00  
ABY SE DĚTI DIVILY / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Zoja Mikotová 
Hrají: Veronika Slámová, Miroslav Sýkora 
Délka představení: 60 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 160,- Sektor B: 160,- Sektor C: 160,- Přístavek: 160,- 
 
Inscenace je inspirována texty a obrázky pana Aloise Mikulky, známého brněnského malíře, sochaře a 
spisovatele. 
Jeho dílo přináší hodně radosti a fantazie a je psáno tak, aby se děti opravdu divily. A tak se můžete v 
této hře setkat s vynálezcem dětských snů a jeho pomocníky, zažít společnou komunikaci hlasem i 
pohybem, mluvenou řečí i znakovým jazykem. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/aby-se-deti-divily/ylbm/ 
KÓD: DBP3 
 
27. 3. ne v 19.00 BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 
HOLKY JAKO KVĚT / Studio DVA divadlo 
Autor: Elaine Murphy 
Režie: Jan Jirků 



Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marika Šoposká 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 780,- Sektor B: 680,- Sektor C: 350,- 
 
Tři obyčejné ženy nám bez zbytečného sentimentu a s velkou dávkou humoru svěřují své radosti, trá-
pení i svá nejniternější tajemství. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/holky-jako-kvet/ambm/ 
KÓD: DBP3 
 
28. 3. po 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/bmbm/ 
KÓD: DBP3 
 
29. 3. 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: 660,- Sektor B: 560,- 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/cmbm/ 
KÓD: DBP3 
 
30. 3. 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: 320,- 
 
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/maek/ 
 
30. 3. st v 19.30 
ČTENÍ KE KAFI/ Divadlo MALÉhRY 
Autor: Daniela Zbytovská 
Vystupují: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: 290,- 
UVÁDÍME VE FRESKOVÉM SÁLE, ZELNÝ TRH 10 
 
U kafe se nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho 
pustíte i do filozofování anebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… 
Chvilka pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. Naučili nás dívat se na svět tak, jak se na něj 
dívají druzí. Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli druzí. Naučili nás poslouchat druhé a ne 
sebe. Ve třech letech jsme se ptali PROČ… Potom jsme se ptát přestali… 
Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání hereček Divadla MALÉhRY doplněné úsměvnými 
komiksy Venduly Chalánkové. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/cteni-ke-kafi/dmbm/ 
KÓD: DBP3 
 
31. 3. čt 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: 320,- 
 
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/oaek/ 
 


