
15. Září 2021 

Agentura Harlekýn 

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA 

 

Autor:  Ingmar Bergman 
Režie:  Vladimír Strnisko 
Hrají:  Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara Lukešová 
 

Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů  předvádí všechny polohy partnerského vztahu, 
od okouzlení až po brutální rvačku. Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu prožili život, 
jsou svázáni něžným poutem a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci. 

Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují dokonalý manželský pár se 
skvělou minulostí a nadějnou budoucností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které 
jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad manželství znamená 
vzdalování se a opětovné bouřlivé setkávání, nedokážou žít spolu ani bez sebe, tajně se 
schází jako milenci. 

 
 
 
 
Délka představení: 2 hodiny 10 minut, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 



18. Října 2021 

Divadlo Palace 

PLNOU PAROU 

 

 
Autor: René Heinersdorff 

Režie:  Petr Svojtka 
Hrají:  Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, Petra Horváthová / Alena Doláková,    
 Richard Trsťan 
 
Brilantní komedie plná záměn a zmatků, která ale končí laskavým smířením. 
 
Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po 
dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní ingredience této komedie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka představení: 1 hodina 55 minut, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 

 

https://www.i-divadlo.cz/profily/rene-heinersdorff
https://www.divadlopalace.cz/cz/miroslav-etzler/62/
https://www.divadlopalace.cz/cz/jan-dolansky/306/
https://www.divadlopalace.cz/cz/petra-horvathova/307/
https://www.divadlopalace.cz/cz/alena-dolakova/309/
https://www.divadlopalace.cz/cz/richard-trstan/29/


17. Listopad 2021 

Divadlo Bez zábradlí 

PO KONCI SVĚTA 

 

Autor:  Dennis Kelly 
Režie:  Tomáš Mašín 
Hrají:  Sarah Haváčová, Karel Heřmánek ml. 
 

Po konci světa je hra stresující, láskyplná, dětsky hravá, vášnivá i napínavá.  
 
Krásná Luisa se probudí vedle Marka, který jí zachránil život.  Alespoň tak to Mark Louise 
tvrdí, ta o tom však začne brzy pochybovat. Jenže odporovat Markovi se nevyplácí.  
Z oblíbené a silné ženy se stává oběť a z introvertního muže násilník, který se před ničím 
nezastaví. Civilizační nánosy morálky a slušnosti v izolaci rychle mizí a dochází doslova k bitvě 
o přežití. Dokážou na horské dráze vypjatých emocí, humoru a napětí přežít jeden 
druhého? Kam až může vést posedlost v lásce? Napínavý i humorný souboj muže a ženy o 
tom, jak je těžké milovat někoho, kdo o tom neví. Nejhorší je však dávat lásku někomu, kdo o 
ni nestojí. 
 
 
 

Délka představení: 1 hodina 40 minut, bez přestávky 
Vstupné na volný prodej: 350 Kč / 320 Kč 



8. Prosince 2021 

Pantheon production 

VESELÉ VELIKONOCE 

 

Autor:  Jean Poiret 

Režie:  Miroslav Hanuš 

Hrají:   Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková,  

   Jelena Juklová, Jiří Wohanka, Filip Cíl 

 
Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře, chystá bezva fintu. 
 
Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky filmovému zpracování, ve které 
exceluje Jean-Paul Belmondo.  Věčný příběh nenapravitelného zmatkaře Stéphana, který se 
odhodlá tajně podvést svou manželku Sophii. Ta ho jednou přistihne ve společnosti půvabné 
dívky a Stéphane ji bez váhání představí jako svou dceru.  V té chvíli začne zamotávání se do 
vlastních lží, skrývání a nečekaných překvapení. Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační 
komedií, která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. 
 
 
 
 
Délka představení: 2 hodiny, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 

 

https://www.i-divadlo.cz/profily/jean-poiret
https://www.i-divadlo.cz/profily/martin-hofmann
https://www.i-divadlo.cz/profily/michaela-badinkova
https://www.i-divadlo.cz/profily/eliska-hanusova
https://www.i-divadlo.cz/profily/monika-zoubkova
https://www.i-divadlo.cz/profily/jelena-juklova
https://www.i-divadlo.cz/profily/jiri-wohanka
https://www.i-divadlo.cz/profily/filip-cil


Leden nebo Březen 2022 

Divadlo Verze 

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ 

 

Autor:  Eric Assous 
Režie:  Thomas Zielinski 
Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml  
 

 
Moderní francouzská salónní komedie o lásce ve stínu nenávisti. 
 
Pět lidí, jedna večeře a houstnoucí atmosféra poté, co blízká přítelkyně představí svého 
šťastného vyvoleného, který je tak trochu jiný. Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda 
Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat a za svědka si 
vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho 
miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je "trochu jiný". Jak moc jiný? Nechte se překvapit. 
 
 
 
 
 
 
Délka představení: 1 hodina 30 minut, bez přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 

 

https://www.i-divadlo.cz/profily/eric-assous


Únor 2022 

Divadlo Na zábradlí 

MÝCENÍ 

 
 

Autor:  Thomas Bernhard  

Režie:  Jan Mikulášek 

Hrají: Jakub Žáček, Magdaléna Sidonová, Honza Hájek, Jana Plodková, Václav Vašák, 

    Johana Matoušková / Barbora Bočková, Dita Kaplanová, Petr Jeništa  

 
Dramatizace románu rakouského skandálního a nepohodlného autora.  
 
Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se stává dusivě sevřeným dějištěm umělecké 
večeře, s jejímž začátkem se stále čeká na herce Národního divadla. Ze slavnostního setkání 
se stane hluboká, ironická i jízlivě zábavná sonda do života lepší společnosti. Přesné režijní 
vedení, herecká souhra a nápaditá scénografie přelévají divácké emoce od smíchu k pláči, od 
humoru a nadsázky k beznadějné zprávě o nás samých. 
 
 
 
 
 

 
Délka představení: 1 hodina 55 minut, bez přestávky 
Vstupné na volný prodej: 350 Kč / 320 Kč 

https://www.nazabradli.cz/cz/27-soubor/tvurci/1075-jan-mikulasek
https://www.nazabradli.cz/cz/15-soubor/domaci/18-honza-hajek
https://www.nazabradli.cz/cz/soubor/domaci/1269-johana-matouskova
https://www.nazabradli.cz/cz/soubor/domaci/2013-barbora-bockova
https://www.nazabradli.cz/cz/soubor/domaci/19-petr-jenista


Březen nebo Květen 2022 

Studio DVA Divadlo 

BROUK V HLAVĚ 

 
 

Autor:  Georges Feydeau 
Režie:  Milan Schejbal 
Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie  
 Pernetová / Anna Fixová, Petr Pěknic, Štěpán Benoni, Berenika Kohoutová / Zuzana  
 Stavná, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Václav Liška / Martin Kubačák / Lukáš Kofroň,  
 Mojmír Maděrič 
 
Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi nejslavnější 
situační komedie všech dob.  
 
Co mají společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým 
hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně 
nasadil paní Marcele brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek. 
 
 
 
 
 

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

https://www.studiodva.cz/umelci/blazek-filip/
https://www.studiodva.cz/umelci/schneiderova-jitka/
https://www.studiodva.cz/umelci/stabrnak-roman/
https://www.studiodva.cz/umelci/slany-michal/
https://www.studiodva.cz/umelci/kral-lukas/
https://www.studiodva.cz/umelci/pernetova-lucie/
https://www.studiodva.cz/umelci/pernetova-lucie/
https://www.studiodva.cz/umelci/fixova-anna/
https://www.studiodva.cz/umelci/peknic-petr/
https://www.studiodva.cz/umelci/benoni-stepan/
https://www.studiodva.cz/umelci/benoni-stepan/
https://www.studiodva.cz/umelci/stavna-zuzana/
https://www.studiodva.cz/umelci/stavna-zuzana/
https://www.studiodva.cz/umelci/ployhar-jiri/
https://www.studiodva.cz/umelci/janackova-kristyna/
https://www.studiodva.cz/umelci/liska-vaclav/
https://www.studiodva.cz/umelci/kubacak-martin/
https://www.studiodva.cz/umelci/kofron-lukas/
https://www.studiodva.cz/umelci/maderic-mojmir/


Březen 2022 

Divadlo Verze 

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ 

 

Autor:  Eric Assous 
Režie:  Thomas Zielinski 
Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml  
 

 
Moderní francouzská salónní komedie o lásce ve stínu nenávisti. 
 
Pět lidí, jedna večeře a houstnoucí atmosféra poté, co blízká přítelkyně představí svého 
šťastného vyvoleného, který je tak trochu jiný. Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda 
Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat a za svědka si 
vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho 
miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je "trochu jiný". Jak moc jiný? Nechte se překvapit. 
 
 
 
 
 
 
Délka představení: 1 hodina 30 minut, bez přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 

 

https://www.i-divadlo.cz/profily/eric-assous


Duben 2022 

Divadlo Kalich 

LAKOMEC 

 

Autor:  J. B. P. Molière  
Režie:  Jakub Nvota 
Hrají:  Pavel Zedníček, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Marika Procházková, Jana Švandová 

Roman Štabrňák / Lukáš Král, Sarah Haváčová, Mojmír Maděrič, Kristián Kašpar, 
Zdeněk Palusga, Lukáš Matocha 

 

Jedna z nejznámějších klasických francouzských komedií se slavnou komediální rolí 
Harpagona jako poctou Pavlu Zedníčkovi k životnímu jubileu. 
 
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. 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. 
 
 
 
Délka představení: 2 hodiny 25 minut, včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč  

https://www.i-divadlo.cz/profily/pavel-zednicek
https://www.i-divadlo.cz/profily/ondrej-novak-2
https://www.i-divadlo.cz/profily/ales-petras
https://www.i-divadlo.cz/profily/marika-prochazkova
https://www.i-divadlo.cz/profily/jana-svandova
https://www.i-divadlo.cz/profily/roman-stabrnak
https://www.i-divadlo.cz/profily/lukas-kral
https://www.i-divadlo.cz/profily/sarah-havacova
https://www.i-divadlo.cz/profily/mojmir-maderic
https://www.i-divadlo.cz/profily/kristian-kaspar
https://www.i-divadlo.cz/profily/zdenek-palusga

