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Vážení a milí divadelní přátelé,

nová divadelní sezóna je tady. Do rukou se Vám dostává nový cyklus 
předplatného pro sezónu 2022 / 2023 a my věříme, že Vás nabídka opět 
zaujme a zůstanete našimi stálými diváky nebo se stanete abonenty 
novými. Předplatné zahrnuje devět zajímavých divadelních představení, 
se spoustou známých hereckých tváří.

Předplatné Vám zajistí na celou divadelní sezónu, výraznou úsporu 
oproti nákupu jednotlivých vstupenek, předplatitelská vstupenka je 
přenosná, můžete ji tedy darovat nebo půjčit, a především máte své 
oblíbené místo vždy jisté.

Na závěr bychom rádi poděkovali Vám, věrným divákům za vaši přízeň. 
Věříme, že i letos si v naší nabídce najdete svou srdeční záležitost, 
a chvíle strávené v divadle Vám přinesou řadu nevšedních uměleckých 
zážitků.  

Výše předplatného na sezónu 2022 / 2023, 
pro 3. - 6. řadu činí: 2.950 Kč, pro zbývající řady: 2.700 Kč.

Prodej předplatného bude zahájen od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022.

Stávajícím předplatitelům budou místa rezervována pouze 
do 30. 6. 2022! 
Zájem o rezervaci stávajících míst pro nadcházející divadelní sezónu, 
nám prosím sdělte telefonicky 476 111 487 či prostřednictvím emailu 
info@citadela-litvinov.cz. Po tomto termínu budou neobnovené 
abonentky nabídnuty novým zájemcům.

Vzhledem k velkému předstihu plánovaní 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 můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou 
v kanceláři Citadely, a to ve všední dny od 9.00 do 16.00 hod. nebo 
bankovním převodem.

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

Přejeme všem krásné divadelní zážitky a těšíme se na Vás v hledišti.



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

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

Jana Kališová

Marek Adamczyk, Marta Dancingerová,  

Josef Carda / Karel Vlček, Vlasta Žehrová, 

Henrieta Hornáčková / Dominika Býmová, 

ZÁŘÍ 2022

HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED

Bláznivá komedie, která se strhne kolem jedné malé, ale nutné 
lži.

Jim, který žije nesezdán se svou milenkou, pozve na návštěvu 
šéfa s chotí. Šéf je ovšem členem Ligy pro morálku a nesnáší, 
když jsou jeho podřízení ve svazku "na psí knížku". 
Jim si tedy musí opatřit "manželku" na jeden večer. Jeho milenka 
to odmítá.

Do hry vstupuje pitoreskní uklízečka, Jimova snaživá asistentka 
a vír nedorozumění je roztočen.

Edward Taylor

Divadlo Palace

Nela Boudová



Autoři:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny 25 minut včetně  
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč  

 přestávky

BE MY BABY - BUĎ MOJE BEJBY

Petr Svojtka

Ken Ludwig

 

Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém se může 
splést každý a že na lásku není nikdy pozdě.

Popudlivý Skot John a stále nervózní Angličanka Maude se 
poprvé setkávají na svatbě Johnova svěřence a Maudiny neteře. 
Podruhé je svede dohromady až prosba mladého páru, aby pro 
ně vyzvedli v Kalifornii novorozeně, které se novomanželé 
rozhodli osvojit. John a Maude se vydávají na dlouhou cestu, 
kterou si dokáží navzájem náležitě znepříjemnit. Během 
vynuceně tráveného času a starostí o bezbranné novorozeně si 
však začnou uvědomovat i lepší stránky toho druhého. 

Vanda Hybnerová, David Novotný, Jiří Vojta

Michaela Sejnová Dittrichová, Mirek Sabadin, 

Lenka Zbranková 

ŘÍJEN 2022

Divadlo Palace



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

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

 přestávky

PRAVÝ ZÁPAD
Sam Shepard

David Prachař

Jan Zadražil, Igor Chmela, Jan Potměšil, 

Vlasta Peterková

LISTOPAD 2022

Komedie o nenaplněnosti lidských životů a o mužích, kteří občas 
potřebují odjet do pouště.

Je lepší být svobodný, sám a žít na poušti, nebo mít dům, ženu, 
děti, práci a nakupovat v supermarketu? Dva bratři 
protichůdných životních názorů se setkávají po pěti letech 
v domě své matky. Otevírají se staré křivdy a potřeba dokazovat, 
kdo je lepší. Může tulák přebrat scénáristovi job? Existuje dnes 
ještě pravý Západ?

Divadlo Verze



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny  
Vstupné na volný prodej: 420 Kč / 390 Kč 

včetně přestávky

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ
Éric Assous

Antonín Procházka

Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec? 

Séverine opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná 
a na mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď 
prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi světácký ex-manžel 
objeví před jejími dveřmi. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, 
a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.  Séverine 
se rozhodne dát mu šanci a nabídne mu místo údržbáře! Jean 
Pierre tak musí překonat svou hrdost, obléct si pracovní 
uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. 

Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Zuzana Žáková /

Anna Kotlíková, Robert Hájek / Martin Zahálka ml., 

Antonín Procházka / Vasil Fridrich,  Lucie Zedníčková / 

Štěpánka Křesťanová

PROSINEC 2022

Agentura Harlekýn



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 1 hodina 30 minut, bez přestávky
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 

NA ÚTĚKU
Pierre Palmade, Christophe Duthuron

Jakub Nvota

Road movie dvou zcela rozdílných žen, které by si za normálních 
okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých 
stereotypů spojí jejich cesty dohromady.

Není nic, co by tyto ženy spojovalo. Z původního hašteření 
o první zastavené auto se postupně zrodí nápad na společný 
útěk od zažitých stereotypů, který spojí jejich cesty dohromady. 
A právě společná cesta mezi nimi vytvoří nádherný vztah. Tyto 
dvě absolutně rozdílné ženy si vzájemně zrcadlí chyby i těžkosti, 
se kterými se musí ve svých životech vypořádat. A dělají to 
s obrovským nadhledem a humorem, protože až na cestě zjistí, 
jak jsou vlastně silné. Hra je úžasnou příležitostí pro obě hlavní 
představitelky, jiskří laskavým pravdivým humorem a lidskostí.

LEDEN 2023

Carmen Mayerová, Tereza Kostková

Komorní divadlo Kalich



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny 45 minut včetně přestávky
Vstupné na volný prodej: 420 Kč / 390 Kč 

NA ZLATÉM JEZEŘE
Ernest Thompson 

Vladimír Strnisko

Romantická komedie upřímně dojímá i baví.

V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší 
manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy 
zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena 
Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem 
a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho 
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle 
z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za 
život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát.   

Simona Stašová, Ladislav Frej / Jan Vlasák, 

Vasil Fridrich / Jan Teplý ml., Marika Procházková, 

Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Černý / 

Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof Zapletal

ÚNOR 2023

Agentura Harlekýn



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

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

NAPROSTÍ CIZINCI
Paolo Genovese

Matěj Balcar

Příběh, který nás donutí zamyslet se nad tím, zda se 
prostřednictvím moderních technologií namísto sblížení 
neodcizujeme.

Sedm přátel se pravidelně jednou za čas schází na večeři, aby 
vzpomínali na to, co bylo, řešili to, co je, a plánovali, co bude. 
Během docela příjemného večera vzniká zdánlivě neškodný 
nápad. Hra, kterou se všichni zúčastnění rozhodnou hrát, by se 
mohla jmenovat: mobily na stůl. Ani jedna SMSka a ani jeden 
hovor nesmí přejít bez povšimnutí. Z původně nevinné zábavy 
se stává souboj s časem a realitou. Milenky, utajené nebo 
rozpadající se vztahy, plastické operace, mezigenerační spory, 
zamlčené křivdy.

BŘEZEN 2023

Barbora Kodetová, Ondřej Kavan, Petr Vacek,

Patricie Pagáčová / Zuzana Žáková, Radomír Švec, 

Kristýna Hrušínská, Johana Jedličková,

Milan Šteindler / Jan Řezníček 

Divadlo Na Jezerce



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 1 hodina 20 minut, bez přestávky 
Vstupné na volný prodej: 390 Kč / 360 Kč 

Jordi Galcerán 

Antonín Procházka

Inteligentní komedie o tom, že do finančních záležitostí se nemá 
nikdy zatahovat žena. 

Ředitel banky Gregorio má skvělý život, lukrativní místo 
a krásnou ženu. Jednou razantně zamítne žádost o úvěr 
neodbytnému nesolventnímu žadateli Antoniovi a ten mu 
pohrozí, že když nedostane úvěr, svede jeho ženu. Má totiž 
značné svůdcovské schopnosti a nikdy mu žádná neodolala. 
Gregorio neustoupí, ale raději zavolá své manželce, aby si dala 
na Antonia pozor. Ta se urazí a nekompromisně Gregoria vyhodí 
z domu. Gregorio potřebuje ženu opět okouzlit, ale chybějí mu 
svůdcovské schopnosti. A tak musí chtě nechtě požádat 
o pomoc zkušeného svůdníka Antonia.

Martin Zounar, Filip Blažek

DUBEN 2023

ÚVĚR

JT Promotion s.r.o.



Autor:                

Režie:     

Hrají:       

Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky 
Vstupné na volný prodej: 550 Kč / 520 Kč 

Fred Apke 

Jaromýr Dulava

Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství. 

Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod 
k vraždě? Za panem Bonschem, kterého opustila manželka i s 
dětmi, přichází rozechvělá sousedka, milovnice růží, paní 
Kobaldová. Během rozhovoru vyjde najevo, že má paní 
Bonschová čtyřicátiny a že právě zabila svého manžela - srazila 
ho ze schodů. Po prvotním zděšení začne pan Bonsch vymýšlet 
různé způsoby, jak najít pro paní Kobaldovou alibi pro policejní 
vyšetřování. Nakonec dostává spásný nápad - paní Kobaldová 
bude hrát, že ji manžel také srazil ze schodů - je ale nutné 
dobrovolně se zřítit ze schodů pana Bonsche.

Tatiana Dyková, Vojtěch Dyk, Radovan Klučka

KVĚTEN 2023

SLEPICE NA ZÁDECH

Divadlo Ungelt



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 Louka u Litvínova
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