
Vstupenky se slevou  

2.10.2019 (18:00) TARZAN – 450, 400,- Kč – generálka – Hybernia 

Hybernia 

TARZAN – 990, 890, 690,- Kč 

18.00 hod. 
5.10.,18.10.,19.10.,1.11.,2.,28.,29.,30.11.,19.12.,20.12.,21.12.,17.1.,18.1.,7.2.,8.2.,21.2.,22.2.
12.3.,13.,14.,27.,28.3.,9.4.,11.,23.,24.,25.4.,8.5.,9.,29.,30.5.,12.6.,13.6.,14.6. 

14:00 hod. 
5.10.,19.10.,20.10.,2.11.,3.11.,30.11.,21.12.26.12.,31.12.,18.1.,19.1.,8.2.,9.2.,22.2.,23.2.,14.3
.,15.3.,28.3.,28.3.29.3.,11.4.,25.4.,26.4.,9.5.,10.5.,30.5.,31.5.,13.6.,14.6. 

Muzikál vznikl pro filmové studio Walt Disney a pro divadlo Broadway a dále byl úspěšně 
uváděn na dalších scénách v Anglii, Německu, Holandsku, USA, Švédsku .. Ispirace Tarzan dle 
příběhu z roku 1912, Tarzan – král džungle autora Edgara Rice Burroughse.  Film a originální 
příběh měly obrovskými úspěch po celém světě a kniha plodila desítky pokračování a 20 
filmových zpracování. Tarzan je nejzpracovávanější filmovou postavou Hudba: Phil Collins – 
složil hudbu k muzikálu a za skladbu You will Be In My Heart získal ceny Grammy, Zlatý 
globus a Oscara. Předběžné obsazení: Peter Pecha – držitel Ceny Thalie za muzikál Rocky, 
David Gránský, Dita Hořínková/ Michaela Gemrotová, Josef Vojtek/ Roman Vojtek, Ladislav 
Korbel/ Lukáš Randák, Petra Vraspírová/ Ivana Korolová, Jaromír Dulava/ Tomáš Trapl/ 
Martin Pošta, Ernesto Čekan/ Rudolf Kubík a další …  

 

Mefisto – 790, 590, 490,- Kč  

18:00 
20.9.,21.9.,11.10.,12.10.,15.11.,16.11.,6.12.,7.12.,31.1.,1.2.,28.2.,29.2.,3.4.,1.5.,2.5.,22.5.,2
3.5. 

14:00 – 21.9.,12.10.,13.10.,16.11.,7.12.,1.2.,2.2.,29.2.,1.3.,4.4.,5.4.,2.5.,3.5.,23.5.  

Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých 
podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje, že během 
svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte i čas, jak své 
dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete znovu to, čemu jste se kvůli své posedlosti 
prací neměl čas věnovat!“ Slibuje lásku, zdravé tělo, sílu i moc. Mládí a čas výměnou za duši, 
která ovšem s posledním dnem života člověka propadne Peklu. Jak se rozhodnout? Ze 
starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už dávno zapomněl. Popíjí 
se studenty, které kdysi učil, užívá radostí života, ale hlavně znovu prožívá lásku. A to 
nejednu. A když kromě lásky, získává i moc a na světě se mu v mladém těle líbí víc a víc, 
začíná přemýšlet, jakou lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit… Láska, humor, napětí, ale 
hlavně lákavá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu 
nalezeného mládí! Velkolepě pojatý muzikál MEFISTO je producentem a autory připravován 
u příležitosti 10. výročí otevření divadla Hybernia.  Hrají: Josef Vojtek, Jan Kříž, P.Ryšavý, 



I.Marešová I.Korolová, M.Procházková, Jan Dulava, T.Trapl, M.Písařík, K.Gudasová, 
H.Křížková, Z.Izer, D.Hořínková a další  

GALILEO - 790,690,590,390,- Kč MUZIKÁL PLNÝ HVĚZD! HVĚZDNÝ NÁVRAT LEGENDÁRNÍHO 
MUZIKÁLU! EXKLUZIVNĚ JEN V ROCE 2019!  

18:00 hod.- 
26.10.,21.11.,22.11.,23.11.,13.12.,14.12.,25.1.,13.2.,14.2.,15.2.,19.3.,20.,31.3.,16.4.,17.4.,1
8.4.,15.5.,16.5.,5.6.,6.6.,7.6. 

14:00 hod. – 
23.11.,24.11.,14.12.,25.1.,26.1.,15.2.,16.2.,21.3.,22.3.,18.4.,19.4.,16.5.,17.5.,6.6. 

Návrat jednoho z nejúspěšnějších tuzemských muzikálů v původním hvězdném obsazení 
v Divadle Hybernia. Jeden muž, jedna pravda, jedno slunce, jedno náboženství, jedna láska, 
jedna země, jedna otázka, jedna odpověď, a přece se točí – a co jsi schopen 
obětovat ty?Napínavý příběh plný zvratů! Galileo je opřený o silný příběh, ve kterém diváci 
najdou vše, za čím na muzikály tak rádi chodí. Lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky 
laděný boj jedince proti společnosti. Muzikál navíc ohromuje netradiční scénografií 
i výpravnými kostýmy. Hrají: J.Ledecký/ T.Novotný, S.Laurinová/Dasha, 
I.Chýlková/E.Špidlová, J.Bohouš/P.Kolář, j.Vojtek/T.Trapl, D.Kollár/L.W.Frenk, 
M.Maděrič/I.Vodochodský, Z.Fric/V.Korec, A.Langoska/J.Ferlová, D.Uličník/M.Kovalčík 

 
  

Muzikály  2018  

12.10.,2.11.,23.11.,14.12.,28.12.,25.1.,1.2.,29.2. (14:30),     
2.11.,23.11.,13.12.,28.12.,24.1.,25.1.,1.2.,28.2.,29.2. (19:00)    3.11.,24.11.,15.12.,26.1.,1.3. 
(13:30)     Voda nad vodou – 849,749,649,549- Kč –  Kalich – nový muzikál 

Těšte se na nový příběh s novými hrdiny, na emoce, lásku a dynamickou výpravnou 
podívanou. Podobně jako v Osmém světadílu půjde o parafrázi na velké klasické literární dílo 
posunuté do současné doby. Nový muzikál Elánů bude zkrátka opět „velkým plátnem“.Vždy 
musí existovat nějaká „voda“, co nás drží v těžkých chvílích nad vodou. Někdy jí může být 
touha, někdy kariéra, někdy pomsta, ale nejkrásnější je, když nás nad vodou drží 
láska…Z ohromného množství hitů Elánů v představení zazní například Čaba neblázni, 
Sestrička z Kramárov, Si kočka, Tanečnice z Lúčnice, Nie sme zlí, Fero, titulní Voda čo ma drží 
nad vodou a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. V hereckém 
obsazení najdete naše kolegy, na které chodíte už na Osmý světadíl, i nové talenty, čili opět 
prvotřídní muzikálové herce, zpěváky a tanečníky, jak je v našem divadle zvykem. 

26.9.,27.9.,20.11. (19:00),   28.9.,29.9.  (15:00) Legenda jménem Holmes - 990,850,690,490,- 
Kč – Hudební divadlo - novinka 

Připravovaný muzikál, jehož děj je víceméně smyšlený, se humornou formou opírá o slávu 
legendárního detektiva Sherlocka Holmese a peripetie jeho autora, spisovatele Sira Arthura 
Conana Doyla. Ten pod nátlakem médií, společnosti a především jeho vydavatele Virgila 
Cromwella, začíná podléhat žárlivosti, která ho přivádí na jedinou možnost vysvobození se ze 



zajetí stínu slavného detektiva. Vysvobození vidí ve smrti jeho nejslavnější literární postavy. 
Jak tento humorný příběh, plný nadsázky, skvělé hudby dopadne? To zatím neví ani náš Sir 
Arthur Conan Doyle. Hraji: Vojtěch Dyk, L.Janota, K.Daňhelová, A.Fialová, A.Háma, 
D.Ratajský, J.Sklenář, P.Vaněk, I.Chýlková, J.Kretschmerová  

21.9.,22.9. (15:00)   Setra v akci -  990,850, 690,490,-  Hudební divadlo 

Americká muzikálová komedie Sestra v akci přichází po londýnském West Endu, americké 
Brodwayi, Vídni či Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce Deloris Van 
Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris 
však dosud poklidný klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných 
novinek. Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvede v říjnu Hudební 
divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli. 

  

13.9.(19:00), 14.9.,15.9. (15:00) Dracula – 990,850,690,490,- Kč 

  

Krysař – 849,749,649, 549,- Kč –  KALICH 

19:00 hod. – 4.10.,5.,18.,19.10.,15.11.,16.11.,20.12.,3.1.,4.1.,21.2. 18:00 hod. – 6.10.,22.12. 

14:30 hod. – 5.10.,19.10.,16.11.,4.1.,22.2. 13:30 hod. – 6.10.,20.10.,17.11.,22.12.,5.1.,23.2. 

Muzikál Daniela Landy Krysař se v září 2017 vrací zpět na jeviště Divadla Kalich v novém 
hereckém obsazení a s novou výpravou i choreografií. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější 
původní české muzikály všech dob.  Pražská inscenace muzikálového příběhu tajemného 
muže v kápi a s píšťalou měla přes sedm stovek repríz. Zhlédlo je bezmála půl milionu diváků. 
Premiéra se uskutečnila v listopadu roku 1996. Ještě téhož měsíce vyšla alba Krysař I a Krysař 
II, jež záhy byla oceněna Zlatou deskou. Když Krysař opouštěl Prahu,  sklízel ovace v zahraničí, 
odcházel jako kultovní představení se širokou základnou věrných diváků. Hrají: P.Pálek, 
D.Suchařípa/R.Jaškow, M.Křížová/K.Šildová, M.Peroutka/R.Tomeš, 
B.Chybová/K.Steinerová, CH.Doubravová/A.Slováčková, H.Šiška, J.Apolenář/M.Zounar, 
F.Slováček jr./J.Šlégr, D.Sobotka/J.Vlas, P.Dytrt/M.Sobotka, R.Bergman/O.Smysl, 
D.Červinková/Z.Havrlantová, J.Dvořák/K.Jinda 

30.12. (19:00)  31.12. (13:30 a 18:00)  POMÁDA - 849,749,649,549,- Kč – KALICH 

10.11.,27.12.,19.1.,9.2. (13:30) 27.12. (18:00)  Mauglí – 829,729,629,529,- Kč  

Kouzelný příběh „vlčího dítěte“ Mauglího - na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga - 
zpracovali do muzikálové podoby Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová, autoři tří 
veleúspěšných muzikálů (Johanka z Arku, Elixír života, Robin Hood), které v tomto žánru patří 
ke světové špičce. Scénického zpracování se ujal tým SKUTR pod režijním vedením Lukáše 
Trpišovského a Martina Kukučky. I přes své mládí se stačili zapsat do povědomí diváků u nás i 
v zahraničí velmi invenčním a neotřelým divadelním viděním. Hrají: J.Korn, J.Cina, R.Tomeš, 
P.Strenáčik, P.Kolman, J.Sklenář, l.Šoralová, V. Příhodová, J.Kříž, Z.Fric, J.Zonyga,R.Tesařík. 
O.Nosálek, M.Tomešová,P.Vančura, J.Vlas a další  



  
    

KINA CINEMA 

           Poukázky do kina Cinema City v celé ČR s platností ½ roku - 2D – 209,- Kč   

           KINA CINESTAR 

 Poukázky do kina CineStar v celé ČR s platností ½ roku - 2D – 199,- Kč  

  s 

      Divadlo Bez zábradlí  

      18.10.,19.10.,22.11.,23.11. (19:00)  19.10.,23.11. (14:00), 20.10.,24.11. (15:00)  Hra, která se 
zvrtla - 699, 599,- Kč - novinka  
        Popis této mysteriózní komedie se dá jen těžko vyjádřit slovy, neboť je to smršť 
nepředvídatelných situací, se kterými se herci pokoušejí vyrovnat zoufalou snahou dovést 
představení do konce. Divadlo se rozhodlo uvést drama o mysteriózní vraždě z r. 1920, ale jak titul     
        napovídá, všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo… Přes všechny četné neuvěřitelné nehody, 
 kdy vše a všichni kolabují, se představení dopracuje k závěrečné oponě, aby poté sklidilo  fantastický 
úspěch a ovace. Navzdory neuvěřitelným malérům a dechberoucím                 katastrofám dohrajeme 
vždy až do konce. Hra je již tři roky absolutním trhákem londýnského West Endu. v roce 2015  získala 
ocenění „Olivier Award for Best New Comedy“. Po úspěšném turné po Austrálii v současné době 
dobývá Broadway v New Yorku, kdy obdržela             ceny „BrodwayWorld UK Winner“ a 
„WhatsOnStage Award Winner“ jako nejlepší komedie. 
       Hrají: Dana Morávková / Anežka Rusevová, Nikol Kouklová, Karel Heřmánek ml., Josef Carda / 
Václav Rašilov, Petr Pospíchal, Petr Macháček, Jan Řezníček / Stanislav Lehký  

        

s         22.9. (17:00), 12.10. (18:00) Mnoho povyků pro nic – 450, 400,- Kč  

Originální nastudování Shakespearovy komedie o lásce a milostných útrapách se odehrává v 
Anglii během druhé světové války. V improvizovaném rozhlasovém studiu uspořádá skupina 
dobrovolníků, piloti a ženy Spojenecké armády (kromě Britů to byli Američané, Australani i 
Čechoslováci), živé vysílání hry “Mnoho povyku pro nic”, aby podpořili morálku mužů na 
frontě. Příběhy herců se tak začínají prolínat s postavami ze Shakespearovy hry a oba světy se 
propojují. Hrají: Hrají: Lucie Benešová, Roman Zach, Karel Heřmánek jr. / Štěpán Benoni,  
Nikol Kouklová / Vanda Chaloupková / Anna Stropnická, Veronika Žilková, Veronika 
Freimanová / Dana Morávková, A. Rusevová / S. Kristina a další 

  

3.10.,28.10.. (19:00)     Blbec k večeři –  599,500,- Kč  

V této bláznivé francouzské komedii platí, že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá" a "kdo 
se směje naposled, ten se směje nejlíp." Proto si dejte pozor, něž někoho prohlásíte za blbce 
a budete se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy 
sám. Hrají:  V.Vydra, J.Carda, R.Hrušínský, V.Freimanová, J.Švandová, Z.Žák, J. Boušková    



  

            17.9.,8.10. Terasa – 450, 400,- Kč 

Terasa, jako všechny velké komedie, je zrcadlem světa, ve kterém snadno najdeme i vlastní 
tvář mezi tolika jinými, které nás obklopují. Každá ze sedmi postav, které tu s komediální 
vervou bojují o naplnění života, kráčí po vláknech Osudu, jehož pavučina je dovede na 
společné místo: do pařížského bytu, jemuž vévodí tajemná terasa. Pro někoho je tento byt s 
terasou místem vzpomínek, místem lásky, pro jiného dočasným útočištěm, další tu prožívají 
osudové setkání, ale je to i místo pokusu o vraždu… Nebo je to všechno ještě jinak? Terasa je 
komedie plná pařížského espritu, ale i civilizačního tlaku, který stále více proniká do našich 
životů... Hrají: K. Brožová, J.Carda, R.Hrušínský, J.Švandová, D. Morávková, Z.Žák  

  

30.9.,15.10.,25.10. (19:00)    Jistě pane premiére – 599, 500,- Kč  

Premiér Jim Hacker a tajemník Sir Humphrey Appleby jsou zpět! Autoři Jistě, pane ministře a 
Jistě, pane premiére, Antony Jay a Jonathan Lynn, napsali po třiceti letech od vysílání prvních 
dílů slavného „britcomu" divadelní komedii.  V satiře ostré jako žiletka, plné vtipných situací, 
řízných slovních smečů a přívalů nových hlášek jde opět o jedno: o politiku. Vláda je v krizi a 
premiér Jim Hacker má problém. Je třeba zachránit před krachem zemi, Evropu, ale 
především svou pozici. Tajemník kabinetu Sir Humphrey Appleby má plán: Kumranistán. 
Našla se tam obrovská ložiska ropy a nabízejí možnost půjčky. Budou za to ale něco chtít. Má 
snad spása nakonec ztroskotat na neslušném návrhu ministra zahraničí Kumranistánu? Podaří 
se Jimu Hackerovi a jeho týmu vyřešit pochybnou situaci a vyhnout se kolapsu? Hrají: Karel 
Heřmánek, Josef Carda, Marek Pospíchal, Dana Morávková, Karel Heřmánek ml.  

26.9.,30.10. (19:00)   ART – 450,400,- Kč 

Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? 
Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí velmi 
drahý obraz. Co Marka, Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže ty tři zavést 
pěkně daleko. Až téměř na konečnou jejich dlouholetého přátelství. Zdánlivě banální 
estetický spor se zvrhne v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě 
skutečného přátelství. V současnosti jedna z nejslavnějších francouzských komedií posbírala 
snad všechny prestižní ceny ve Francii i v zahraničí. Hrají: K.Heřmánek, J.Carda, Z.Žák  

 

    Kalich  

              20.11., 5.12. Lakomec - 649,599499,399,- Kč - novinka 

            Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr 
francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti 
nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti  a                              obav. Strach je to, co nás ovládá a 
deformuje, pokud mu podlehneme. Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje 
peníze. Tato vlastnost je jeho chorobou. Lakota je jeho náboženstvím, světonázorem a posláním.   
Staví  na                     hlavu všechno, co dělá, i vztahy s nejbližšími a dokonce také lásku. Molière 
Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl a nadále bude. Převtěluje se, mění 

http://www.kulturniportal.cz/umelec/186-karel-hermanek/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/186-karel-hermanek/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/205-josef-carda/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/2719-marek-pospichal/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/40-dana-moravkova/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/2944-karel-hermanek/


šaty, účes, stranickou příslušnost, sociální                     původ, ale                 přesto ho lze najít v každé 
době, v každém větším společenství. Proto s každým poctivým uvedením této hry vzniká nový osobitý 
Lakomec, rozšiřující řady těch předchozích. Mnoho skvělých herců se zhostilo této role a na další 
ještě čeká. V naší               inscenaci               to je  právě         Pavel Zedníček, jehož komediální 
mistrovství s nádechem jemné melancholie, smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou dalšího 
zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek 
a                                       paruk, ale s krásou a jiskrou  Molièrova jazyka. Oproštěný od kudrlinek 
nekompromisně nastavuje zrcadlo nám samotným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí a 
odhodláním dělal už sám Molière svým současníkům. Hrají: P.Zedníček, M.Procházková, M.Maděrič, 
                     O.Novák/A.Petráš, J.Švandová, S.Haváčová, R.Štabrňák/L.Král, M.Maděrič, Z.Palusga, 
K.Kašpar 

 

26.9.,22.10.,10.11.,28.11.,11.12. Láska v přímém přenosu – 599,549,449,399,- Kč - novinka 

Norm Foster je nejhranější a nejúspěšnější kanadský divadelní autor všech dob. Napsal přes 
50 her, které se každoročně dočkají více jak 150 premiér po celém světě. Komedie Láska v 
přímém přenosu je jednou z jeho nejslavnějších her. Svou originální stavbou připomíná 
povídkový film. Šest příběhů se odehrává během jednoho večera v jednom menším městě. V 
prvním z nich dostane manželský pár zaplaceno za sex v přímém rozhlasovém přenosu. V 
jiném musí rocková hvězda odolávat svodům sotva zletilé fanynky. V dalším zjišťuje majitel 
striptýzového podniku, jak je těžké propustit neschopnou striptérku… Osudy jednotlivých 
postav, o které se dělí pět herců, se čím dál víc prolínají a zápletka se vrství: Hrají: 
P.Čtvrtníček, K.Frejová, D.Suchařípa, M.Tomešová/I.Korolová 

19.9. Plný kapsy šutrů – 549,499,449,399,- Kč 

Slavná inscenace, která bavila publikum úctyhodných 15 let, se vrací! Co to udělá se dvěma 
obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se 
stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v 
jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy štábu, 
hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva herci. 
Hrají:  MIROSLAV VLADYKA a RADEK HOLUB v mnoha úlohách 

             

2.10.,17.10.,25.11.,18.12. LADY OSKAR – 599,549,449,399,- Kč  

 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 
stejně rázná a úspěšná 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 inscenace Lady Oskar 
zároveň stane režijním debutem. Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž aj.  

            20.10.,6.11.,10.12. Veletoč – 649,599,499,399,- Kč - novinka 



Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Jejich rozdílné povahy tuto 
pospolitost a vzájemný respekt utužily už od dětství. Boženka, jako bojovný kapitán, uvykla 
si udílet rozkazy a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál na pozici poslušného a 
manipulovaného vojáčka.Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém 
několikaletém výběru a dobře volené propagandy. Helga byla bohatá, s činžovní vilou, s 
klenoty a s drahocennými obrazy, ale to všechno jí spadlo do klína jako dědictví, takže není 
zocelena zkušenostmi rvát se o uspokojivou existenci. Naopak, bezstarostnost ji svedla ke 
svazku s Arnoštem, který rychle vyústil v stereotypně nudné soužití pod dennodenním 
velením Boženky. Je to ve skutečnosti manželská trojka. Ale začíná komedie a - zřejmě 
následkem nečekaných zvratů v pohybu těles sluneční soustavy - stereotyp se bude měnit! 
Nečekaným VELETOČEM se tahle partička octne pohromadě, propletená a zamotaná 
vzájemně neslučitelnými osobními snahami. Advokátní poradce a psychiatr jsou stále na 
telefonu! Hrají: I. JANŽUROVÁ, E. HOLUBOVÁ, S. REMUNDOVÁ, M. RODEN, A. BILÍK / P 
PÁLEK    

  

23.10.,12.11.,17.12. HRDÝ BUDŽES –  799,699, 599,499,- Kč  

Skvělá tragikomedie o prvních letech husákovské normalizace "očima" zvídavé žákyně druhé 
třídy ZDŠ, Heleny Součkové. Hrají: B. Hrzánová (oceněna za tuto roli Thalií 2003), J. Vlčková, L. Jeník  

          

26.11. TITANIC – 549,499,449,399,- Kč  

komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob… Račte si nastoupit! Vtipná parodie pro dva 
herce v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým 
nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi 
světa. Gigantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, velký příběh, stovky 
a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné konce – to všechno nám v této komedii zahrají 
jen dva herci. Na co potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou 
zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních technik imaginace, 
představivosti a pochopitelně zázraku. 

Budete svědky detailní rekonstrukce osudu Titanicu a zároveň nových překvapivých odhalení, 
která snad trochu poopraví známou legendu. Na tomto výletu nebudete jen pasivním 
publikem, a jak to všechno přežijete, je jen na vás. Koneckonců, každý má svůj Titanic! V této 
komedii dvojice herců – jakési duo spekulantů začíná přemýšlet nad osudem Titanicu a 
rozebírat jeho příběh. Z dialogů se postupně stává divadelní rekonstrukce, herci na sebe 
berou podoby jednotlivých aktérů událostí. Jsou kapitánem, cestujícími, lodí, ledovcem… 
Hrají, zpívají, tancují, to vše doplněné o reálné informace, projekce a vizualizace. Postupně se 
ve své hře dostávají od konkrétních okolností potopení lodi k širšímu společenskému 
kontextu, a tím i k pointě své hry a příběhu. Titanic je v jejich podání najednou znovu 
přítomný, avšak už jako širší a současné téma.  

Představení je skvělou příležitostí pro sehranou dvojici komiků, kteří spolu dokážou vytvářet 
překvapivé situace a pointy a nebojí se tu a tam oslovit také publikum. Hrají:  Miroslav Vladyka a 
Filip Blažek 

  



           30.9.,2.11.,1.12. KOČKA V OREGANU – 599,549,449,399,- Kč - novinka 

  

Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií nabízí spoustu humoru i vážného 
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných 
velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a 
v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně – 
situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty naší současnosti a staví 
na precizních dialozích. Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským 
diváckým hitem a její uvedení provázely i recenze plné superlativů. Hrají: Barbora Hrzánová, 
Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk Velen 

  

24.9., 31.10.,4.12.  BOŽSKÁ SARAH – 599,549,449,399,- Kč  

  

Dvacet let si četla Iva Janžurová tuhle hru a zvažovala své síly, kdy se do ní pustit. Asi je to 
netrpělivé, toužené, ale i obávané rozhodování mnoha hereček, jak a kdy vyprostit z 
nádherného scenáře J. Murrella svoji kreaci, svoji představu o Sarah Bernardtové, výjimečné, 
světově proslulé herečce. V rozmarném dialogu ze závěru hry říkají si ona - Sarah 
Bernhardtová - a Oscar Wilde: “Myslíte, že lidé, kteří budou žít po nás - vlastně už žijí - že ti 
lidé nové doby pochopí, co jsme byli zač, v co jsme doufali, co jsme chtěli dokázat? Že 
pochopí to naše radostné sobectví, radostnou nevědomost?” Chceme se o to pokusit spolu s 
vámi, diváky, v představení Divadla Kalich Božská Sarah, které režíruje Alice Nellis, jen krátký 
čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala ve Stavovském 
divadle Audienci u královny. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni sluncem 
v její rezidenci na ostrově u Bretaňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát 
křížem krážem Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené světovou 
slávou, ale i ženy sčítajícící nezdary a rány, které takový velký osud přináší.  

Sarah ve spolupráci se svým Pittuem - asistentem, sekretářem, sluhou a kdovíco ještě v jedné 
osobě (alternovat tuto roli budou Kryštov Hádek a Igor Orozovič) píše své memoáry. “Najala 
jsem si vás, abyste mi pomáhal,” opakuje Sarah nemotornému, ale oddanému asistentovi a 
mučí ho i zbožňuje! A úkoly, kterými ho energicky zasypává a které se jeví být často nad jeho 
síly, jsou zdrojem komediálnosti celého večera. 

  

18.9.,15.10.,11.11.,12.12. Pro tebe cokoliv –  599,549,449,399,- Kč 

Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce 
stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě jí podpoříte, protože pro ní 
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 je nepřesvědčili…! Hrají: J. Paulová, P.Zedníček, D. 
Suchařípa, L.Hampl, P.Vojáčková, K.Kašpar, S. Lewandowska 

17.9.,24.10.,19.11.,16.12. Ani spolu, ani bez sebe – 549, 499,449,399,- Kč 

Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné 
planetě. Ona  - renomovaná psycholožka, on -  manažer marketingu. Shodnout se dokážou 
jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními 
přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás přece 
nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují! Hrají: J.Paulová, D.Suchařípa 

  

           8.10. Začínáme končit – 599,549,449,399,- Kč  

Na jeviště Divadla Kalich vstupuje jedna z nejoblíbenějších hereckých dvojic současnosti, Bára 
Hrzánová a Radek Holub. Jako první hru na své nové domovské scéně zvolili francouzskou 
komedii Začínáme končit a ke spolupráci přizvali renomovanou režisérku Lídu Engelovou. Ve 
Francii velmi populární hra nabízí výjimečnou hereckou příležitost zejména pro Báru 
Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž 
nejen atraktivní čtyřicátnici, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který je 
přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle stárne. Ale možná je za jejich 
manželským odcizením něco docela jiného…  Francouzská komedie výstižně vypráví o 
vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti 
být spolu. Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová /  Miluše Hradská 
/ Johana Tesařová 

  

7.10.,5.11. Moje hra – 549, 499,449,399,- Kč   

Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především humorem 
zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí životu: za jeden 
vyhaslý nabídne hned dva nové!V hlavní roli charismatického Mistra Jankulovského zazáří 
jedna z největších hvězd českého herectví Jiří Bartoška, který přijal divadelní roli po dlouhých 
letech. Herec, který je známý tím, že s přijetím role na divadle hodně šetří, vysvětluje, proč 
tentokrát kývnul:„Celou hru pořád ležím.“ Není těžké vzhledem k popisovanému ději 
pochopit, v čem. „Ale bez legrace. Jsem rád, že vznikla takhle kvalitní původní česká hra. To 
se neděje samozřejmě. Hlavně tento důvod mě přesvědčil.“ Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana 
Bydžovská, Adéla Kačerová, Nina Divíšková, Vlasta Peterková, Jana Ježková ml., Adéla 
Koutná, Martin Kubačák 

         

23.9.,14.10.,28.10. (19:00),   28.10. (15:00)  Žena za pultem 2 – 649,599, 499, 399,- Kč   

Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a 
komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit 
čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané nezklamou, ti 
nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude 
novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí 



vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, 
když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu…? Hrají: J.Lábus, O.Kaiser  

            9.10. Sbohem zůstávám! – 549,499,449, 399,- Kč  

Komedii Isabelle Margaultové Sbohem, zůstávám! Stejně jako ve Francii, i v případě 
tuzemského uvedení půjde o mimořádnou divadelní událost, neboť tato hra svede poprvé 
dohromady na jedno jeviště tři skvělé komiky Ivu Janžurovou, Janu Paulovou a Pavla 
Zedníčka! Výjimečné herecké obsazení doplňují ještě Jaromír Dulava v alternaci s 
Antonínem Procházkou, který inscenaci rovněž režíruje. Těšit se můžete na vybroušenou 
komedii o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými 
pány situace a svůj život svíráme pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a kdo 
šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění každou chvíli.  

              

29.9.,21.10.  Bez předsudků – 549,499, 449,399,299,- Kč 

Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s 
Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, 
na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Bez předsudků je tedy výtečnou 
komedií předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně - o nás, jejích divácích. 
Hrají: P.Zedníček, J.Paulová 

  

1.10. Splašené nůžky - 549,499,449,399,- Kč 

 

  Divadlo V Rytířské 

             

              21.9.,1.10.,13.10.,8.11.,17.12.  (19:00),  24.11. (15:00)   Čas pod psa – 499,- Kč - novinka  

Náhodné setkání tří žen: zaměstnané matky se starostmi o rodinu, frustrované ženy pod 
prášky, které zapíjí Armagnacem a mladé prodavačky v obchodě s prádlem. Všechny tři, 
každá více méně na konci svých sil, se náhodně setkají v zadní místnosti jedné pařížské 
kavárničky, kam jsou nuceny se uchýlit před nepřízní počasí a kde jsou posléze nuceny 
nedobrovolně strávit celou noc. To vše pod „dohledem“ místního číšníka, ironika a nepřítele 
žen.Čas pod psa je výborná komedie, ve které autor velmi citlivě zpracoval do komických 
situací vážné okamžiky, které všichni velmi dobře známe z reality života. Hrají: Tereza 
Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Pavel Nečas/Karel Zima 

  

8.10.,22.10.,6.11.,20.11. (19:00)  8.12. (15:00)  Můj nejlepší kamarád – 499,- Kč  

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco Phillippe je dobrák od kosti, peněz nemá 
nazbyt a žije celkem spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard je ctižádostivý a 



sobecký narcis, který získal skvělé místo v rodinném podniku své ženy Nelly. Manželce je 
nevěrný a svou milenku navíc přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom jeho žena dozvěděla, 
přišel by o všechno, a tak požádá svého kamaráda o pomoc. Chudák Phillippe se tak dostane 
do začarovaného kruhu Bernardových lží, intrik a úskoků, dokonce se od něj odstěhuje i jeho 
přítelkyně. Dokáže nevinný Phillippe ještě zachránit svůj vztah s Alicí nebo Bernardovi 
všechny jeho lži projdou? Můj nejlepší kamarád je inteligentní, důvtipná a vynalézavá 
situační komedie plná nečekaných situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti pro hlavní 
mužské postavy. Hrají: T.Kostková, A.Háma, P.Motloch, N.Boudová, 
M.Sejnová/L.Okounová 

30.9.,12.10.,18.11.,3.2. Ani za milion – 499,- Kč 

Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má 
dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. 
Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost.Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši 
námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v 
týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.Ptáte se, co mají oba společného? No přece 
vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě 
postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – 
každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá 
vrah... Hrají: A.Gondíková a J.Langmajer  

24.9.,24.10. Chvilková slabost – 410,- Kč 

Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu.On, úspěšný kameraman z reklamky, 
čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě.Ani ona na první pohled 
nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji dělí už jen tři dny.Bývalí manželé přijíždějí na 
venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili o 
nábytek a jiné cennosti.Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou vyhlídkou 
na své nové životy.Navíc jejich společné setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se 
nemohou vystát. Nemohou si říct ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů.Přesto se 
pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti – a 
Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích.Podlehnou 
této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho 
druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy?Situace se 
komplikuje a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní 
kapitola může mít pokračování.Hrají: P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská 

22.9. (19:00)   Hrdinové – 499,- Kč   

Tři veteráni z první světové války spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na 
terase svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že 
největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem 
z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a 
není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – 
navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli 
rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu 
představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se 
vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním životním 
dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí?  Hrají:  Petr Kostka, 
Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka  



18.9.,23.10.,19.11. FRANKIE & JOHNNY – 390,-  Kč  

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a 
několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma  

  

          Divadlo Palace 

           

          30.9.,25.10.,17.11. Vzpoura nevěst – 599,550,490,390,- Kč - novinka 

Pět žen ve věku od 19 do 70 let a jeden muž se sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili 
na svůj velký Den. Jejich touhy, očekávání a životní osudy vytvářejí vynikající platformu pro 
bláznivou komedii na téma žena x muž, manželství x svoboda. Komediální příběh o 
předsvatebním hledání sebeúcty napsaný ženami nejen o ženách a nejen pro ženy. ... 
svatba je jedním z nejdůležitějších dnů člověka, především pak ženy. Na svatbu je třeba 
zhubnout, vybrat správné šaty, které budou ladit se daným odstínem celého dne, zvolit 
správnou hudbu, sestavit seznam hostů i vhodné menu... Ale především je nutné si uvědomit, 
zda "ten jediný" je právě tím jediným... Hrají: Daniela Šinkorová, Miluše Bittnerová, Zuzana 
Slavíková, Kateřina Macháčková, Richard Trsťan a další. 

18.10.,25.11.,27.11. (19:00),  29.9. (14:00) Dva nahatý chlapi - 499,450,390,- Kč - novinka 

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži 
velké úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý 
v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka 
jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže 
opravdové pravdě hodně vzdálená. Hrají: Martin Zounar 
Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová 

           5.10. Plnou parou – 599, 550, 490,- Kč - novinka 

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po 
dítě� a potřeba sponzorského daru, to jsou atrak�vní ingredience pro brilantní komedii plnou 
záměn a zmatků, která ale končí laskavým smířením. Hrají: L.Vlasáková, J.Dolanský, M.Etzler, 
P.Horvátová, R.Trstaň 

25.9.,14.11.,16.11. (19:00), 26.10. (14:00)  Hraběnka aneb Zámek v Čechách - 599, 550,490,- 
Kč  

Píše se rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného městečka se přes soudní zákaz vrací 
Elizabeth Anna Marie, hraběnka z Lansdorfu a ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice 
Lansdorfová, aby zde oslavila své 70. narozeniny. Je pro�vná, urputná, nesnesitelná, dojemná, 
velkorysá, v�pná, ironická i sebeironická, sarkas�cky sžíravá, ale především moudrá, noblesní, 
s nebývalou schopnos� nadhledu. Při realizaci svého plánu pomáhají bývalí zaměstnanci, v 
čele s komorníkem Aloisem, a to i navzdory neustálé hrozbě ze strany režimu. Vrcholem 
inscenace jsou brilantní, vtipné dialogy Hraběnky a komorníka Aloise, v nichž se naplno zaskví 
sofistikované herectví Elišky Balzerové a Davida Novotného. Hrají: Eliška Balzerová, David 
Novotný, Miroslav Etzler, Petra Špalková, Michal Novotný a další 



21.9. (15:00) V Paříži bych tě nečekala, tatínku – 499,450,390,- Kč 

Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že 
překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná 
dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky 
a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle 
zorientuje a když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, 
budoucnost dcery a dokonce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, 
které neberou konce. Hrají: P.Nárožný, T. Průhová, S.Švehlová, S.Postlerová/M.Pleštilová, 
F.Skopal/M.Sochor, J.Šťastný/J.Čenský a další 

28.9.,8.11. (14:00)  Do ložnice vstupujte jednotlivě - 499,450,390,- Kč  

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná... Přesně 
takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických 
dramatiků. Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš prosperujícího nakladatelství dětské literatury 
Philip se svou ženou  původně plánovali strávit večer mimo domov. Byt proto hodlá k 
jednomu ze svých četných mimomanželských záletů využít Philipův obchodní společník Henry 
. Netuší ale, že za stejným cílem k Markhamovým směřuje jeho žena a Joanina kamarádka 
Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu oplatit. Tatáž ložnice má také posloužit k milostným 
hrátkám mladému bytovému architektovi Spenlowovi. Kolotoč zoufalých zastíracích 
manévrů, nedorozumění a lží, nechtěných záměn osob se rozjíždí naplno. Jiskřivé humorné 
slovní i situační šarvátky nabírají na intenzitě. V momentu, kdy veškeré zádrhele a konflikty 
dospějí k urovnání a ke zklidnění, zaskočí diváky ještě náhlá brilantní pointa. Hrají: 
I.Andrlová, J.Birgusová, M.Bočanová, A.Gondíková, K.Lojdová, M.Zounar, L.Vaculík, 
K.Špráchalová,F.Tomsa  a další  

19.10. (14:00), 1.11. (19:00) Velké lásky v malém hotelu – 499,450,390,- Kč 

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s 
vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská 
obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa.To potom potřebuješ spolehlivého 
tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do 
toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne 
peklo.Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu bydlí celkem 11 lidí. Ve spletitých 
situacích zapříčiněných hned několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších 
politických kruhů bojují o svůj krk vlastně všichni aktéři.Věříme, že komedie Velké lásky v 
malém hotelu bude další úspěšnou a divácky oblíbenou komedií. 

17.9.,27.9.,17.10.,30.10.,24.11. Cavewomen - 449,400,340, Kč – novinka 
“Obhajoba jeskynní ženy” Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat 
na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového 
představení o jeskynní ženě Cavewoman. 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.“Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je 
humorným pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné 
pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy. Příběh se však 
tentokrát odehrává v předvečer svatby hlavní a jediné hrdinky představení – Cavewoman. 
Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, kde s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, 
pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého. Zároveň se 
vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co 



způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování. Hrají: Daniela Choděrová 
vystudovala činoherní herectví na brněnské JAMU a poté působila v mnoha divadlech (ABC, 
Komedie, Bez Zábradlí,  Celetná, Divadlo X10 a další). 

            19.9.,15.10.(19:00), 2.11. (14:00)  Penzion pro svobodné pány – 599,550,490,- Kč  

Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž 
poruší upjaté předpisy domovního řádu.V našem pojetí se bude jednat o poctu klasické 
komedii, přioděnou do elegantního, bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 
20. století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově 
něžnou vůni. Hrají: M.Doležalová/A.Fialová, Patrik Děrgel , Lukáš Příkazký, K. Pindejová a 
další 

           16.9.,23.10.(19:00), 17.11. (14:00)  Dokud nás milenky nerozdělí  - 499,450,390,- Kč    

Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze 
jednoho dlouholetého manželství. Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a  
určitě by se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije 
dvojí život.Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za 
podivných okolností hroutí manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají. 
Hrají: V. Freimanová, V.Kratina, J.Bernášková, K.Lojdová, 

13.9., 27.10. (19:00),  27.10. (15:00)  Zamilovaný sukničkář – 499,450,390,- Kč 

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí 
na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že 
jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne. Hrají: 
Lukáš Vaculík,V. Limr / Pavel Nečas, Filip Tomsa, Z. Pantůček / Martin Zounar, K. Kociánová 
/ H. Kusnjerová / R. Pavlovčinová, M. Bočanová / A. Gondíková / B. Stanková, V.Jeníková / 
Olga "Háta" Želenská, I. Andrlová / P. Vojáčková 

14.9. Perfect days – 499,450,390,- Kč  

Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, 
exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a 
zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší 
přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají.Barbs si připadá 
absolutně nenaplněná. K čemu je žití na „vysoké noze“, když na vás v obrovském bytě nikdo 
nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 
40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu 
ale jistě stává prioritou a posedlostí.Romantická a svižná komedie, která netradičním 
způsobem ironizuje (anti) feministická klišé. Hrají:  Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra 
Jungmanová, Dana Syslová,Vilém Udatný, Jan Hofman 

7.10. Manželský poker – 599,550,390,- Kč   

Manželé Belmannovi se večer setkávají ve své vile. Jacqueline Bernarda již dlouho podezírá z 
nevěry, a proto se ho na jeho zálety zpříma zeptá. Vzájemné vyložení karet na stůl vede ke 
zvláštnímu nápadu: oba manželé si své milence pozvu domů, aby je ten druhý poznal. 
Angličanka Jennifer a Robert jsou již na cestě, ale v domě se nečekaně objeví další postavy: 



bývalá Bernardova milenka Brigitte a milenec Brigitte, který do domu přijde s německou 
služkou majitelů Bertou. Karty jsou rozdány a jednotlivá kola vysvětlování a slovních šarvátek 
si spolu rozdávají všechny postavy... Hrají: J.Langmajer, D.Šinkorová, A.Gondíková, 
K.Pindejová, A.Kerestešová, M.Sejnová, J.Krafka  

18.9.,14.10.,30.11. (19:00) Chlap na zabití – 499,450,390,340,- Kč  

Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží 
spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však 
pravdou... Precizně připravenou akci mu však začne narušovat dotěrný soused z vedlejšího 
hotelového pokoje Francois Pignon. Po neúspěšném pokusu se oběsit, chce hotelový poslíček 
zavolat policii, což se Ralfu Milanovi vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší sám. 
Netuší však, že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly…Zkrátka je to komedie 
doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně francouzského stylu, která se aktuálně 
hraje na mnoha světových jevištích a která se dočkala i tří filmových zpracování. Hrají: Filip 
Blažek,Miroslav Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal Slaný, Milan Šimáček  

   

 28.10. (15:00), 7.11. (19:00) Miluju tě, ale – 599,550,390,- Kč  

MILUJU TĚ... nemá příběhový děj. Jde o rychlý sled scének a hudebních čísel s jedním 
jediným tématem: vztah muže a ženy. Od prvních žhavých schůzek a příprav na ně, přes 
budování vztahu, svatbu, manželství, problémy s tchyní a tchánem, problémy s dětmi, 
únavu ze stereotypu, až po vztahy v pozdním věku. Obrovský úspěch této hudební komedie 
spočívá především v tom, že každý divák na celém světě už některou ze situací, 
odehrávajících se na jevišti, osobně zažil, nebo jí byl alespoň svědkem u svých přátel či 
známých. Zatímco první jednání této "inteligentní satirické hudební revue o lásce" (Variety) 
si satiricky pohrává s problematikou svobodných mužů a žen v dnešním světě, obrací druhé 
jednání svou pozornost k životu v manželství. Scénky plné břitkého humoru, skvělá muzika a 
laskavá nostalgie glosují nikdy nekončící zápas mezi oběma pohlavími. "Je to trhák!" Hrají: 
D.Šinkorová/T.Kostková, R.Vojtek, K.Šildová, L.Olšovský, P.Vondráček  

  

20.10.,5.11. (19:00)  Velká zebra – 499,450,390,- Kč  

Christian má "nemoc". S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj 
padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně 
utišil, uzavřel ve prospěch své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách 
utopil.Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. 
Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty problém v podobě přítele z dětství, který ho 
pozná podle náhodné fotografie v novinách a navštíví ho. Christian, který měl vždy vše 
dopodrobna naplánováno, musí najednou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se 
svými "vdovami" i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hodnou situaci 
zvládnout i potřetí? Hrají: O. Vetchý, M.Hudečková, K. Hrachovcová, J.Dulava, 
D.Černá/K.Špráchalová a další    

29.9.,13.10.,26.11.   Miláček Anna – 499, 450,390,- Kč  



Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když má váš 
manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna ... Hrají: M.Hudečková, D.Prachař, 
L.Rybová, S.Rašilov, V.Hybnerová  

8.10.,20.10.  Jó, není to jednoduché – 499,450,390,- Kč 

Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Hrají: J.Langmajer, A.Gondíková, M.Timková, D.Punčochář/J.Slach, K.Krejčová  

            22.9.,21.10.,12.11. Rodina je základ státu – 499,450,390,- Kč   

Tato komedie se odehrává v londýnské nemocnici svatého Ondřeje pár dnů před Štědrým 
dnem. Přináší nepřeberné množství komických situací a gejzír humoru, jak jsme si již zvykli u 
Cooneyho z jeho předešlých komedií, naše divadlo má v repertoáru komedii „Prachy!!!“Těsně 
před důležitou přednáškou oznámí doktoru Davidu Mor�morovi jeho bývalá milenka Jane, že 
s ním má (nyní již dospělého) syna Leslieho. Davidova snaha vyhnout se přiznání k otcovství 
vede k improvizovaným výmluvám a výmyslům vytvářející stále nové a komplikovanější 
zápletky. Zoufalý lékař nakonec přiměje svého přítele Huberta, aby se alespoň do skončení 
přednášky vydával ze Leslieho otce. Výsledkem toho jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské 
zmatky. Když pravda konečně vyjde najevo, Leslie Davida jako otce příkře odmítne. Následuje 
naprosto nečekaný happyend. Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, 
Sabina Laurinová, Richard Trsťan, Miloš Kopečný, Martina Hudečková / Marika 
Procházková, Jakub Slach, Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin a další 

24.9.,9.10., 22.10. (19:00)   Caveman – 499,- Kč 

"Obhajoba jeskynního muže", kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje 
humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často 
nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha 
divadel v USA i v Kanadě. Hrají: Jakub Holík nebo Jakub Slach 

26.9.,9.11. Světáci –  499, 450,390,- Kč  

Notoricky známá filmová hudební komedie Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka s 
písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků 
nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti 
objeví stálice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře: Mahulena Bočanová, 
Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová 
anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Ludmila Molínová nebo Vlasta Peterková v 
roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip 
Tomsa, Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v 
ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan 
Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt. 

  

19.10.,10.11. Chvála bláznovství – 499, 450, 390, - Kč  

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v 
ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny 
léčebny.Divák se stává svědkem jejich střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba 



přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných situací, zároveň však, pod odlehčeným 
tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a 
přátelství.Elling a Kjell stojí na prahu nového "opravdového" života... Hrají: Martin Hofmann, 
Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka Zahradnická, Šárka Opršálová 

4.10.,4.11.  Nalevo od výtahu - 499,450,390,- Kč 

Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase spoustu problémů. Hlavní 
postavou francouzské situační komedie Nalevo od výtahu je Yan, výtvarník – tichý, klidný, 
plachý a spořádaný muž, kterého má konečně, po celých měsících tajného zbožňování, 
navštívit v bytě vdaná Florence. Decentní setkání se však v důsledku náhod a nedorozumění, 
vznikajících kvůli chorobně žárlivému sousedovi a jeho mladičké manželce, mění ve sled 
zdánlivě absurdních situací. Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří Ployhar, Kristýna 
Kociánová, Jana Tabrea, Vilém Udatný, Zdeněk Rohlíček 

13.10. (13:00), 3.11. (15 + 19:00)   Prachy – 599, 550,490,- Kč 

Zatímco v těchto rozpustilých fraškách jde o nevěru, díky které postavy zabředají do 
trapných situací, v komedii Prachy? Prachy! se do mlýnu událostí dostávají kvůli nečekanému 
nálezu. Kufřík s obrovskou částkou 735 000 liber rozmetá poklidný život spořádaného 
manželského páru. Vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale do 
problému vtahuje i ostatní aktéry. Geometrickou řadou narůstá řetězec lží, úskoků, výmluv a 
vydírání. Napětí se stupňuje a s ním graduje i humor. Hrají: V.Hybnerová, O.Vetchý, 
J.Polášek, R.Trsťan, M.Novotný, J.Štrébl, N.Boudová, P.Kikunčuk, S. Rašilov, Z.Košata  

 

              Divadlo V Rytířské  

  
8.10.,22.10.,6.11.,20.11.,9.12.(19:00)  8.12. (15:00) Můj nejlepší kamarád – 499,- Kč - 
novinka 
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco Phillippe je dobrák od kosti, peněz nemá 
nazbyt a žije celkem spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard je ctižádostivý a 
sobecký narcis, který získal skvělé místo v rodinném podniku své ženy Nelly. Manželce je 
nevěrný a svou milenku navíc přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom jeho žena dozvěděla, 
přišel by o všechno, a tak požádá svého kamaráda o pomoc. Chudák Phillippe se tak dostane 
do začarovaného kruhu Bernardových lží, intrik a úskoků, dokonce se od něj odstěhuje i jeho 
přítelkyně. Dokáže nevinný Phillippe ještě zachránit svůj vztah s Alicí nebo Bernardovi 
všechny jeho lži projdou? Můj nejlepší kamarád je inteligentní, důvtipná a vynalézavá 
situační komedie plná nečekaných situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti pro hlavní 
mužské postavy. Hrají: T.Kostková, A.Háma, P.Motloch, N.Boudová, 
M.Sejnová/L.Okounová 

15.10.,21.10,28.11.. (19:00),   Hrdinové – 499,- Kč - novinka  

Tři veteráni z první světové války spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na 
terase svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že 
největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem 
z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a 
není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – 



navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli 
rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu 
představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se 
vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním životním 
dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí?  Hrají:  Petr Kostka, 
Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka  

 12.10. (15:00),  18.11.,3.12. (19:00)  Ani za milion – 499,- Kč 

Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má 
dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. 
Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost.Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši 
námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v 
týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.Ptáte se, co mají oba společného? No přece 
vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě 
postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – 
každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá 
vrah... Hrají: A.Gondíková a J.Langmajer  

 

24.9.,24.10.,10.11.,16.12. Chvilková slabost – 410,- Kč 

Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu.On, úspěšný kameraman z reklamky, 
čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě.Ani ona na první pohled 
nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji dělí už jen tři dny.Bývalí manželé přijíždějí na 
venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili o 
nábytek a jiné cennosti.Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou vyhlídkou 
na své nové životy.Navíc jejich společné setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se 
nemohou vystát. Nemohou si říct ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů.Přesto se 
pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti – a 
Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích.Podlehnou 
této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho 
druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy?Situace se 
komplikuje a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní 
kapitola může mít pokračování.Hrají: P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská 

          

  

 Na Fidlovačce  

3.10.,13.11.,27.12.,24.1. (19:00) Výjimečný stav – 439,399,369,329,- Kč - novinka 

Výjimečná komedie o nevěře, která zahraničního reportéra Karla Berana přitáhne z Kamburu 
v Africe zpět do Prahy a vyvolá celou kaskádu nepředvídatelných groteskních zvratů. A do 
toho všeho musí Karel vysílat živě reportáže z kamburské revoluce. Nikdy nevěřte médiím a 
své ženě! Inscenaci mají na svědomí ikony českého humoru - redaktor Reflexu a spoluautor 
Zeleného Raula Milan Tesař jako autor a Tomáš Svoboda (Hodinový manžel, Blonďatá bestie) 



jako režisér. V hlavní roli reportéra Karla Berana exceluje Josef Polášek. Stejně výtečně mu 
sekundují Jitka Ježková/Lada Jelínková,, Karel Zima/Lukáš Rous. 

24.9.,9.10.,19.12.,30.1.,2.2. (19:00), 19.1. (15:00)  Pravda – 439,399,369,- Kč - novinka 

„Kdyby si lidi ze dne na den přestali lhát, nezbyl by na Zemi jedinej pár. Vlastně by to byl 
konec civilizace.“Brilantní komedie nejhranějšího francouzského dramatika současnosti 
Floriana Zellera o nevěře a „umění“ lhát. Hrají: Marek Taclík, Iva Pazderková, Martina 
Šťastná, David Hák, Lukáš Vlček 

28.9.,12.10.,16.11.,17.11.,21.12.,18.1. (15:00),  27.9.,11.10.,12.10.,17.1.  (19:00) Šakalí léta 
– 599,529,429,359,- Kč 

Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra 
Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald 
spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník 
zavrženého Stalina a do šedi tepláků a budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a 
svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou 
hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim 
píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých 
klid bouří. Někdo musí z kola ven.Hra o hudbě, svobodě, dětských snech a o životě lidí v 
nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. Hra 
o síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti. V titulních rolích se představí Daniel 
Krejčík/Lukáš Adam, Josef Polášek/Karel Zima, Štěpánka Fingerhutová, Jan Komínek/Marek 
Lambora, Aneta Krejčíková/Vanda Chaloupková a další. 

19.9.,15.10.,1.11.,12.11.,10.12. (19:00),   27.10.,28.12.  (15:00)  Familie – 439,399,369,- Kč  

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík 
pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je 
k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto 
rodinné sešlosti, kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, 
atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní 
nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného 
oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí. Hrají: Carmen Mayerová, 
L.Molínová, Z.Maryška, M.Vávra, L.Rous, A.Krejčíková  

30.10.,20.11., (19:00), 30.11.,8.12.,25.1. (15:00)    Ženy na pokraji nervového zhrocení – 
599,529,429,- Kč 

Muzikál se odehrává v ulicích Madridu konce osmdesátých let. Madrid pulsuje uměním, 
milováním a sváděním, ale Pepin život visí na vlásku. Právě ji opustil přítel Iván. A pak se 
objeví Ivánova exmanželka. Pak Ivánův syn. A jeho mladá snoubenka. Aby to bylo ještě horší, 
nejlepší Pepina přítelkyně, Candela, pravděpodobně chodí s teroristou. Kdo si dá gazpacho? 
Hrají: I.Pazderková, P.Stach, L.Vlček, A.Talacková, L.Rous, M.Šťastná, L.Pečenka, 
V.Chaloupková, P.Tomicová a další 

           22.10.,6.12.,3.2. (19:00),  13.10.,9.11.,26.1., (15:00)   Eva tropí hlouposti – 439,399,369,329,- 
Kč  



Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací „Eva tropí hlouposti“ připomenout skvělou českou 
autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o 
rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, 
také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a 
Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. Věříme, že inscenace na 
úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace „Eva tropí hlouposti“ na jeviště 
Fidlovačky rozhodně patří. Hrají: M.Doležalová, D.Ratajský, L.Molínová, P.Nečas, D.Rous a 
další  

26.10. (15:00)      27.9.,11.10.,12.10.,15.11.,29.11.,18.12.,23.1. (19:00)  Jeptišky – 
439,399,369,329,- Kč  

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? 
Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak 
trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na 
onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky 
představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné 
představení v pronajatém divadle? MuzikálJeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický 
muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.V inscenaci Lumíra 
Olšovského se vedle oblíbených stálic našeho souboru poprvé objeví herečka Zora Jandová v 
roli Matky představené.Ludmila Molínová a Sandra Pogodová získaly za své výkony v tomto 
muzikálu širší nominaci na Ceny Thálie 2010.                                

 

Na Jezerce 

 

30.10.,31.10. Sláva strojů a měst – 490,- Kč – novinka 

            Příběh je zasazen do 20. let minulého století a vypráví o dvou amerických inženýrech a 
německém redaktorovi, kteří jsou na návštěvě u českého včelaře. Ta vyjeví nečekaná tajemství 
budoucnosti, která se stala naší přítomností. Premiérové představení je naplánováno na 24. ledna, 
takže si jej                    určitě  nenechte ujít. Na jevišti se v ženských i mužských rolích představí 
Jaroslav Dušek. Společně s ním vystoupí také výtvarník Petr Nikl a hudebník Ondřej Smeykal.  

22.9.,6.10.,13.10.,26.10.,27.10.  Pánský klub – 490,- Kč - novinka 

"Nevěra není společenský, ale přírodní úkaz."  
 
Vyhubit mužskou nevěru! Tak by mohlo znít motto terapeutky Lindy, která si po rozchodu se 
svým snoubencem otevřela skupinu pro eroticky závislé muže. Již od prvního sezení je však 
patrné, že spíše než terapeutkou je Linda dalším pacientem. Svou pozici moderující autority 
značně nezvládá a otěže tak postupně přebírají jednotliví účastníci skupiny: scenárista na 
odpočinku, učitel, rocker, ajťák a přisprostlý majitel cykloservisu. Linda, která je zprvu 
zahořklá a na nevěru má jasný a vyhraněný názor, zjišťuje, že si je s těmito muži podobnější, 
než si byla ochotná připustit. Prostřednictvím vášnivých debat a nepředvídatelných situací se 
tak postupně dozvídá to podstatné nejen o svých pacientech, ale především sama o sobě. 
Milan ŠTEINDLER a Zdeněk ŽÁK poprvé v Divadle Na Jezerce v původní české komedii Matěje 
Balcara. Dále hrají: Kristýna HRUŠÍNSKÁ, l. STEJSKAL nebo Daniel ŠVÁB a Rudolf STÄRZ. 



           9.10.,25.10.  Paní plukovníková – 490,- Kč 

Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich představy o tom, jak s 
ním naložit, se různí. Jinak se na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí mnohokrát 
rozvedená dcera, nezaměstnaný syn, či jeho bývalá manželka. Přestože jde o příběh plný 
černého humoru, nechybí v něm životní optimismus a láska, která kvete v každém věku. 
Hrají:  J. Bohdalová, J.Satoranský, V.Jeníková, L.Švormová, J.Tvrzníková 

11.10.,23.10. Charleyova teta – 390,- Kč 

Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené o ruku. Shodou okolností má Charleyho 
navštívit bohatá tetička z Brazílie. Její příjezd se ale opozdí, a tak studenti donutí spolužáka 
Babse, aby se přestrojil a kryl jim záda v úloze tetičky. Celý příběh ovšem zkomplikuje příjezd 
pravé tety a Babsovy lásky Elly. Hrají: P.Vacek, M.Kern, V.Liška, K. Hrušinská, 
M.Šplechtová/V.Zawadská, J.Hrušinský/Z.Hruška 

            26.9., 18.10. Práskni do bot – 390,- Kč  

Současná irská situační komedie. Čtyři obkladači mají vydlaždičkovat veřejné záchodky a 
jednu umývárnu. Při tom se pokoušejí ukrást nezaevidovanou paletu dlaždic. Každý z jiného 
důvodu, každý má svou metodu. Jak to skončí...?  

Hrají: J.Hrušínský, R.Holub, M.Sitta, V.Liška  

20.10.,22.10.  Poslední aristokratka – 550,- Kč  

„Hra Poslední aristokratka je stejně jako kniha velmi vtipná. Je o tom, co všechno je člověk 
schopen udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii,“ říká Anna Polívková, 
představitelka Marie Kostkové z Kostky, která se vrátila z Ameriky na rodový zámek. „Ta 
pozoruje dění kolem sebe a popisuje je s vtipem, nadhledem a možná i s jistým odstupem,“ 
popisuje svoji hrdinku Anna Polívková, která si na „Jezerce“ zahraje poprvé. „Všechny ostatní 
postavy jsou krásně vykreslené figurky ze života českého, mezi které se musí naši amerikáni 
nějak zařadit. Dost se těším, že budu mít mírný přízvuk v češtině“, dodává Polívková. Hrají: 
A.Polívková, M.Šplechtová, J.Hrušínský, K.Hrušínská, M.Kern a další 

30.9.,3.10.  MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ   – 390,- Kč                                                                    

             Jedna z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, ve kterém jde v pravém 
slova smyslu o život. Hra, při 
které se dobře pobavíte. Hrají: N. 
Burger, J. Dušek  

23.9.,28.10. (19:00)   Saturnin – 550,- Kč 

Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně. Podtitul inscenace "Vítejte v časech, kdy 
se k sobě lidé chovali slušně.", vypovídá nejen o charakteru hry platné v každé době, ale také 
o pojetí, které si pro realizaci Divadlo Na Jezerce zvolilo. Zdeněk Jirotka totiž nenapsal 
"pouze" humoristickou knihu, on skrze laskavý humor oslavuje poctivost, slušnost a 
demokracii. Hrají: J.Kern, J.Konečný, D.J.Kretschmerová/J.Sedláčková, M.Sitta, L.Hruška, 
P.Vacek V.Vodochodský a další 



16.10. Už je tady zas – 490,- Kč 

"Vypadám snad jako zločinec?"/ "Vypadáte jako Hitler!" Představte si, že se v naší 
současnosti probudí v berlínském parku Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého zájmu všech 
kolemjdoucích. Jak na něj budou lidé  reagovat? A jak bude reagovat na náš současný svět 
on? Jak se zachovají média? A co všechno se z toho stane? Hrají: O.Kavan, M.Šplechtová, 
K.Hrušinská, M.kern, M.Sitta, Z.Hruška, T.Němcová 

14.10.  Je úchvatná – 490,- Kč 

Hlavní postavou příběhu, jenž se opravdu stal, je Florence Foster Jenkinsová, která je 
přesvědčena, že je obdařena pěveckým talentem. Její hlas je výjimečný – výjimečně příšerný. 
A představte si – vyprodá Carnegie Hall! Jak je to možné? Přijďte si pro odpověď do Divadla 
Na Jezerce. Hrají: j.Sedláčková/M.Pleštilová/L.Švormová, J.Hrušinský/V.Tobrman 

 

 


