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Vážení a milí příznivci divadla,

děkujeme Vám za přízeň a účast na divadelních představeních 
v uplynulé sezóně. Předkládáme Vám novou nabídku divadelního 
předplatného pro sezónu 2018/2019, která zahrnuje opět devět 
poutavých titulů. Nebudeme ochuzeni o příjezd hereckých hvězd, 
kvalitních divadelních souborů a zajímavých představení.

Předplatné Vám zajistí komfort stálého místa v hledišti na celou 
divadelní sezónu, výhodnější cenu oproti cenám jednotlivých 
představení a pravidelné zasílání informačních přehledů o programu 
divadla. Předplatné může být také milým dárkem pro Vaši rodinu či 
obchodní partnery.

Věříme, že Vás nabídka zaujme a opět se stanete našimi věrnými 
návštěvníky. S velkou radostí přivítáme i každého nového 
předplatitele a budeme rádi, když se stane našim stálým příznivcem.

Výše předplatného na sezónu 2018/2019, 
pro 3. - 6. řadu činí: 2.600,- Kč, pro zbývající řady: 2.350,- Kč.

Stávajícím předplatitelům budou místa rezervována pouze do 
22. 6. 2018! Po tomto termínu budou neobnovené abonentky 
nabídnuty novým zájemcům.

Vzhledem k velkému předstihu plánování jednotlivých titulů neuvádíme 
přesné datum, ale pouze měsíc konání představení. Termíny 
jednotlivých abonentních představení si určuje divadlo a jsou známy 
nejméně 2 měsíce před jejich uvedením. Začátky představení jsou vždy
od 19.00 hodin. Citadela si vyhrazuje právo na změnu titulu, pakliže 
to bude nezbytně nutné.

Předplatné si můžete zarezervovat / zakoupit v kanceláři Citadely, a to 
ve všední dny od 9.00 do 16.00 hodin. Akceptujeme pouze platbu 
v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem.

Organizacím po obdržení objednávky obratem zašleme fakturu, 
po jejímž uhrazení vydáme objednaný počet permanentek.

Závaznou objednávku zašlete na adresu:
SPORTaS s.r.o.
Středisko CITADELA
Podkrušnohorská 1720, Litvínov 6
e-mail : info@citadela-litvinov.cz
telefon.: 476 111 487

Těšíme se na setkávání s Vámi a přejeme Vám mnoho krásných 
divadelních zážitků. Věříme, že chvíle strávené v divadle Vám přinesou 
radost i zábavu.

Prodej předplatného od 4. 6. 2018 do 17. 8. 2018.



Autoři:   Michaela Doleželová a Roman Vencl

Režie:    Petr Hruška

Hrají:     Adéla Gondíková a Jiří Langmajer

Délka představení: 2 hodiny, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 300 Kč / 330 Kč

ANI ZA MILION!

Detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí 
přímořského majáku.

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.

Divadlo v Rytířské

ZÁŘÍ 2018

Foto: Petr Našic



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 1 hodina 40 minut,  
Vstupné na volný prodej: 300 Kč / 330 Kč 

bez přestávky

RŮŽE PRO ALGERNON
Daniel Keyes

Jakub Špalek

Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý. 

„Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu 
mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci 
stane géniem, aby se později proti své vůli stal opět tím, kým 
byl na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou 
vírou v lepší budoucnost, vírou v sama sebe.“

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i 
dojmout.

Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Lukáš Jůza,  

Miloslav Tichý

Divadlo Kašpar

ŘÍJEN 2018

Foto: Martin Svoboda



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 1 hodina 30 minut bez
Vstupné na volný prodej: 330 Kč / 360 Kč

 přestávky

3 VERZE ŽIVOTA
Yasmina Reza

Thomas Zielinski

David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, 

Jana Janěková ml.

LISTOPAD 2018

Skvělá konverzační komedie ze současnosti.

Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty 
téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních 
situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to 
jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou 
chvíli a je všechno jinak.

Francouzská inscenace byla oceněna v Paříži cenou Moliére 
Award za dramatický text.

Divadlo Verze



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny, včetně  
Vstupné na volný prodej: 330 Kč / 360 Kč 

 přestávky

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Jakub Nvota

Eric Assous

 

Inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná 
nečekaných situací.

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. 
Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy 
Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku 
dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho 
manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého 
kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se 
svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí 
vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci není vůbec 
jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda 
Bernardovi všechny jeho lži neprojdou.

Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit 
i ze zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou 
intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou 
dramatikou od antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho 
až právě po Érica Assouse.

Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, 

Nela Boudová, Michaela Sejnová / Lucie Okonová

Divadlo v Rytířské
Foto: Petr Našic

PROSINEC 2018



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 330 Kč / 360 Kč 

Pavel Ondruch 

Hana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach

Peter Quilter

LEDEN 2019

Drama napsané s anglickou lehkostí a humorem o nezbytnosti 

poslouchat sám sebe a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že sám sebe 

neslyším. 

Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. 

Každý z nich si to ale pamatuje jinak. Do jaké míry vytváří paměť 

naši osobnost? A když ji ztratím, kým jsem? Mohlo by se zdát, že 

tím, za jakého mě považuje má matka. Nebo životní partner. 

Anebo jejich úsudek je spíše jejich přání? Kým jsem byl a kým 

chci být? Jaký opravdu jsem a jakého mě ostatní chtějí mít? 

4000 DNŮ

Divadlo Ungelt



Autoři:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 360 Kč / 390 Kč 

Jean-Jacques Bricaire a Maurice Lassayques

Petr Palouš

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?

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?

Ondřej Vetchý, Kateřina Kaira Hrachovcová, 

Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, 

Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl

Divadlo Palace
Foto: Ivo Mičkal

ÚNOR 2019



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 1 hodina 30 minut, bez přestávky
Vstupné na volný prodej: 300 Kč / 330 Kč

PANKRÁC ´45
Martina Kinská

Martina Kinská

„Casting na popravu“ - Fiktivní příběh založený na skutečných 
událostech.

Napínavá původní hra, fikce vycházející ze skutečných událostí 
jednotlivých postav, se odehrává v pankrácké věznici na konci 
léta 1945. V Československu probíhá zatýkání nacistických 
zločinců, loajálních Němců, ale také skutečných i domnělých 
českých pomahačů nacistického režimu. Zatýkání a vyšetřování 
se týká i slavných osobností. V jedné cele se potkávají herečky 
Lída Baarová a Adina Mandlová, Hana Krupková (dívka 
napomáhající odbojové akci parašutistů), Židovka Julie, která 
prošla Osvětimí, a neznámá žena. Kdo z nich bude odsouzen?

Klára Cibulková, Réka Derzsi, Andrea Buršová, 

Eva Josefíková / Denisa Barešová, Bohdana Pavlíková

Švandovo divadlo 
Foto: Ivo Dvořák

BŘEZEN 2019



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny 15 minut, včetně přestávky
Vstupné na volný prodej: 360 Kč / 390 Kč 

VZKŘÍŠENÍ
Daniel Doubt

Michal Vajdička 

Dramatizace dosud nepublikovaných povídek neznámého 
autora na téma vztahových propletenců, nepravděpodobných 
situací a osudových znamení.  

Celá inscenace je postavena na vypointovaných humorných 
situacích, typických pro konverzační komedii. Ústřední situace 
hry stojí na uzavření bizarního milostného trojúhelníku: 
redaktorka Annie propůjčí své nahé tělo spisovateli Andrewovi, 
aby na něj mohl psát svůj román. Annie tím vyjadřuje lásku k 
nakladateli, toužícímu po dalším skvělém literárním díle, a 
Andrew získává ztracenou motivaci psát.

Ivan Trojan získal za roli Andrewa Maxwella Cenu Divadelních 
novin 2015 / 2016 v kategorii Herecký výkon sezony bez ohledu 
na žánry. Inscenace Vzkříšení byla nominována v kategorii 
Nejlepší inscenace roku 2016 v rámci Cen divadelní kritiky.

DUBEN 2019

Ivan Trojan, Martha Issová / Veronika Khek Kubařová, 

Václav Neužil, Matěj Hádek / Vladimír Polívka, 

Pavel Šimčík, Zdeňka Žádníková Volencová, 

Hynek Čermák, Jana Holcová

Dejvické divadlo
Foto: Hynek Glos



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 1 hodina 50 minut, včetně přestávky
Vstupné na volný prodej: 330 Kč / 360 Kč 

PRAVDA
Florian Zeller

Mikoláš Tyc

„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 o nevěře a „umění“ lhát.

KVĚTEN 2019

Marek Taclík, Martina Šťastná, Iva Pazderková, 

David Hák

Divadlo Na Fidlovačce



SPORTaS s.r.o.
Středisko CITADELA 
Podkrušnohorská 1720 
436 01  Litvínov  
e-mail : info@citadela-litvinov.cz
telefon: 476 111 487
www.citadela-litvinov.cz

MĚSTO
LITVÍNOV

 
www.hcverva.cz

 
www.tygas.cz
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