
DIVADLO BOLKA POLÍVKY – duben 2022 
 
1. 4. pá v 19.00 
RE:KABARET RE:START LIVE! / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a režie: Hana Mikolášková, Matěj Randár 
Hrají: Anna Polívková, Mariana Chmelařová, Pavol Seriš, Miroslav Sýkora, Jaroslava Sýkorová, Jan Špry-
nar, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, živá kapela 
Cena: Sektor A: 480,- Sektor B: 380,- Sektor C: 250,- 
Délka: 80 minut bez přestávky 
 
Premiérový díl občasníku Re:kabaret se speciálním hostem. 
Pestrá směs skečů, stand-upů, pantomimy a improvizace okořeněná nekorektním humorem a mistrov-
ství vzácného hosta. Re:Kabaret Re:start zaměstná všechny vaše smysly a rozvibruje bránici. Nechte se 
okouzlit hravým světem klaunů a kabaretní atmosférou v pokračování úspěšného projektu Re-Kabaret. 
Speciální host: Anna Polívková 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/re-kabaret-re-start/hofm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
2. 4. so v 19:00 
PŘECHÁZENÍ / Sqaudra Sua 
Režie: Jos Houben, Veronika Poldauf Riedlbauchová 
Hrají: Roman Horák, Lukáš Houdek, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Robert Janč 
Délka představení: 80 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 450,- Sektor B: 350,- Sektor C: 250,- 
 
Pět jedinců na cestě – z jedné strany jeviště na druhou, ale i na cestě vnitřním světem. Nikdo se 
nevyhne příběhu, i kdyby sebevíc kličkoval. 
Pět klaunů v elegantně padnoucím saku přichází s tíživou otázkou Být či nebýt – tak tíživou, že by 
aspoň jeden z nich měl zhubnout. Pět klaunů vytyčuje cestu – a nikdo se neptá, kde se tu ty tyče vzaly. 
Logika snu a absurdita každodennosti, které se obřadně smíchávají v zavěšených kbelících. Ale stačí jen 
zaškobrtnout a je to všechno v kýblu! 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/prechazeni/kofm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
3. 4. 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/lofm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
 



4. 4. po v 19:00 
MUŽSKÉ ODDELENIE / Radošínské naivné divadlo 
Autor: Stanislav Štěpka 
Režie: Juraj Nvota 
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Andrea Martvoňová, Kristína Madarová, Mojmír Caban, 
Kamil Mikulčík / Štefan Richtárech, Samuel Spišák / Ondrej Hraška, Marcela Cmorejová / Ana 
Vyparinová Krsmanovič, Ladislav Hubáček, Vladimír Svítek 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 690,- Sektor B: 590,- Sektor C: 350,- 
 
Trpká komédia o tom, ako sa otvárajú telá a duše na mužskom oddelení. 
V inscenácii Mužské oddelenie diváci iste spoznajú všetky typické poznávacie znaky autora a poetiky 
Radošinského naivného divadla, známe herecké tváre (Maruška Nedomová, Stanislav Štepka atď.), ale 
hlavne typický humor, vôňu človečiny a poetické piesne, tentoraz v interpretácii tzv. javiskových 
nemocničných Červených nosov. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/muzske-oddeleni/mofm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
6. 4. st v 19.00 
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: 780,- Sektor B: 680,- Sektor C: 350,- 
 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i 
naivním pohledem… 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/hrdy-budzes/nofm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
7. 4. čt 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/fpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 



8. 4. pá v 19:00 
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ / Divadlo Komediograf 
Autor a režie: Luboš Balák 
Hrají: Vladimír Polívka, Tomáš Matonoha 
Délka představení: 120 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 550,- Sektor B: 450,- Sektor C: 320,- 
 
Tomáš Matonoha s Vladimírem Polívkou v grotesce z českého života. 
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly jednoho období. Anoda a Katoda. Není lepší zadání pro 
grotesky. Není lepší východisko pro klauny. Originální zpracování naší nedávné minulosti. Gustav Husák 
jako komik. Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám sobě. Nehrozí to i 
dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě nebylo. Anebo bylo? 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/jak-se-husakovi-zdalo-ze-je-vera-caslavska/oofm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
9. 4. so v 19:00 
ŠVESTKA / Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
Autor: Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak 
Režie: Ladislav Smoljak 
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Reidinger, Jan Hraběta nebo Robert Bárta, Marek Šimon, Genadij Rumlena, 
Petr Brukner / Miloň Čepelka, Michal Weigel 
Délka představení: 100 minut + přestávka 
Cena: Sektor A: 790,- Sektor B: 690,- Sektor C: 550,- Přístavek: 370,- 
 
Jevištní sklerotikon u vechtrovny. 
Hra o stáří a její umělecká úroveň je bohužel poznamenaná i stářím jejího autora. Ale je to hra cenná 
právě tím, že v ní dramatik prozkoumal, jak se zralý věk podepíše na lidské duši, řeči a myšlenkové 
potenci. 
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervace v počtu max. 4. vstupen-
ky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.  
 
10. 4. ne ve 14:00 
ZKURVENÍ HAVLISTI / Divadlo Komediograf 
Autor a režie: Luboš Balák 
Hrají: Karel Zima / Michal Bumbálek, Miroslav Hanuš, Tomáš Měcháček 
Délka představení: 80 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 490,- Sektor B: 390,- Sektor C: 320,- 
 
Kouzelná komedie o třech mužích, kteří rozumí všemu. 
Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně do té naší krásné sauny. Prohřát se. 
Vyplavit toxiny a utužit zdraví. A taky si popovídat. Probrat současnou společnost. Politiku. 
Zdravotnictví. Ekonomiku. Fotbal. Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Chemické procesy v 
listech rostlin. Kulturu a vatu. Trochu popřemýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype. 
Se vzrůstající teplotou jejich těl stoupá i jejich nasazení. Angažovanost. Chvílemi se 
rozpálí do běla. Jak to dneska známe. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, tihle chlapíci vás 
nakopnou určitě správným směrem. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/zkurveni-havlisti/ipfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
 



10. 4. ne v 19:00  
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadelní a filmová agentura 
Autor: Geraldine Aron 
Režie: Jana Kališová 
Hraje: Eliška Balzerová 
Délka představení: 130 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. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/muj-bajecny-rozvod/jpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
11. 4. po v 19.00 VYPRODÁNO 
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 
 
Příběh o výsluní a pádu ambiciózních jedinců. 
 
15. 4. pá 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/kpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
16. 4. so 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/mpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
17. 4. ne v 19:00 
CAVEWOMAN / Agentura Point 
Autor: Emma Peirson 
Režie: Irena Žantovská 
Hraje: Daniela Choděrová 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,-  
 
Volné pokračování kultovní one man show Caveman. 
Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/cavewoman/npfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
18. 4. po v 19:00 
CAVEWOMAN / Agentura Point 
Autor: Emma Peirson 
Režie: Irena Žantovská 
Hraje: Daniela Choděrová 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
Volné pokračování kultovní one man show „Caveman“. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/cavewoman/opfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
23. 4. so v 19:00 I. PREMIÉRA 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-
ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/ppfm/ 
KÓD: DBPDUB 



24. 4. ne v 19:00 II. PREMIÉRA 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-
ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/qpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
25. 4. po v 19:00 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,-  
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-
ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/rpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
30. 3. st v 19.30 UVÁDÍME VE FRESKOVÉM SÁLE, ZELNÝ TRH 10 
ČTENÍ KE KAFI: ZÁPISKY Z CEST / Divadlo MALÉhRY 
Autor: Daniela Zbytovská 
Vystupují: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská 
Délka představení: 90 minut bez přestávky 
Cena: 290,- 
 
My lidé rádi cestujeme. Migrujeme z místa na místo, hledáme svobodu, hledáme svoji podstatu, hle-
dáme sebevyjádření. Jako bychom toužili spatřit vlastní tváře v odrazu jiných zrcadel. Poznávání jiných 
kultur nám k tomu výrazně pomáhá. Žádný cestopis, ani přednášku o pamětihodnostech ale nečekejte. 
Vybraly jsme ke kafi historky a drobné postřehy ze tří zemí, které jsme v posledních letech navštívily. 
Z Itálie, Portugalska a Kréty. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/cteni-ke-kafi-zapisky-z-cest/embm/ 



26. 4. út v 19:00 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-
ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/gqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
27. 4. st v 19:00 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,-  
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-
ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/iqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
28. 4. čt v 19.00 VYPRODÁNO 
VELETOČ / Divadlo Kalich 
Autor: Iva Janžurová, Jana Paulová 
Režie: Šimon Caban 
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián Roden, Sabina Remundová, Aleš Bilík / Přemysl Pálek 
 
Nečekaným Veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená a zamotaná vzájemně 
neslučitelnými osobními snahami. 
 
29. 4. pá 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: 320,- 
 
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/wpfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
30. 4. 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/jqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
30. 4. 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,- Přístavek: 350,- 
 
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/kqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
 
 
  



DIVADLO BOLKA POLÍVKY – květen 2022 
 
11. 5. st v 19:00 
PROSLOV / Divadlo Bolka Polívky 
Autor a hraje: Anna Polívková 
Režie: Jana Burkiewiczová 
Délka: 60 minut bez přestávky 
Cena: Sektor A: 420,- Sektor B: 320,- Sektor C: 190,- 
 
Pohybový one woman stand-up Anny Polívkové. 
Slavnostní večer, byla jí udělena cena. Měla by řečnit, říct něco opravdu důležitého, zásadního, ovlivnit 
svět, probudit lidstvo… Ale jak? A je to vůbec možné? A máme se o to snažit? 
Anna Polívková se s humorem a sebeironií utkala se svým věčným dilematem – vyjadřovat se slovy má 
v popisu práce často, ale nebylo by lepší, kdyby mlčela? Umí to i jinak, je přeci diplomovaná specialist-
ka na pohybové divadlo. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/proslov/nqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
24. 5. út v 19:00 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,- 
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-
ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/oqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 
25. 5. st v 19:00 
KDO SESTŘELIL ANDĚLA (Voli slzy nepijí) / Divadlo Bolka Polívky 
Autor: Karel Steigerwald 
Režie: Břetislav Rychlík 
Hrají: Bolek Polívka, Cyril Drozda, Eva Salzmannová / Ivana Hloužková 
Délka představení: bude upřesněno 
Cena: Sektor A: 570,- Sektor B: 470,- Sektor C: 320,-  
 
Voják a filosof, dva tuláci, možná spíš pobudové, se sejdou v jakémsi zbořeném kostele. Čekají na udě-
lení řádu, nebo spíš na popravu. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak 
je napadne. Říkají cokoliv o čemkoliv, nic nelze potvrdit ani vyvrátit. Jsou to teskliví i šarmantní hrdino-
vé lží, které jsou roztomilejší než pravda. Nejsou to lži, proti kterým bojujeme, nýbrž lži, které plynou 
samozřejmě jako fakta a vytvářejí naše životy, naši minulost i to, co je teď. Je z nich stvořen také vysně-



ný, či snad opravdový hrdina Kočkyrev-Šelepa. Zato Marie, tonoucí v hrůze lásky, je až nebezpečně 
skutečná. 
 
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/kdo-sestrelil-andela-voli-slzy-nepiji/pqfm/ 
KÓD: DBPDUB 
 


