
 

Předplatné skupiny ,,A‘‘ 2021/2022 

22. 9. 2021 D. Glattrauer, U. Zemmed, DOBRÝ PROTI SEVERÁKU | Divadlo Most 

Režie: Lukáš Kopecký 

Hrají: Karolína Herzinová, Veronika Týcová, Markéta Hausnerová, Vít Herzina, 

           Jan Bene, Marcel Rošetzký, Petra Kasalová. 

Skvělá divadelní hra na motivy milostného románu v e-mailech, který se stal krátce po svém vydání 

bestsellerem. Emmi   chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu ale její e-

mail dostane Leo Leike. Protože Emmi mu dál posílá e-maily, upozorní ji Leo na její omyl. Začne tak 

nezvyklá korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto neznámou. Na tenkém ostří mezi 

absolutním neznámem a nezávaznou intimitou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí 

nevyhnutelně položit otázku: snesly by milostné city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání?   

Vstupné: 350,- / 300,- / 250,- www.divadlo-most.cz 

 

27. 10. 2021 Sébastien Thiéry, DVA NAHATÝ CHLAPI 

Režie Antonín Procházka 

Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová. 

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké 

úspěchy. Seriózní 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. 

Vstupné: 450,- / 400,- / 350,- www.dvanahatychlapi.cz 

 

8. 11. 2021 Edward Taylor, CO TAKHLE KE ZPOVĚDI | Harlekýn 

Režie: Vladimír Strnisko 

Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková, Kateřina Pechová, Jan Čenský, Martin Zahálka, Zuzana 

Slavíková, Ilona Svobodová, Jaromír Nosek, Jakub Štěpán, Martin Zahálka ml., Karolína 

Vágnerová, Andrea Daňková, Anna Jiřina Daňhelová 

Vláda jejího veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se zatočit se zábavním průmyslem 

a hazardem. Jenže to má jeden háček – na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní na 

Downing Street 10 nevypadávají jen političtí Kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, 

munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu velmi zvědavá manželka. 

Zkrátka situace jako stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem. 

Vstupné: 450,- / 400,- / 350,- www.harlekyn.cz 

  

http://www.divadlo-most.cz/
http://www.dvanahatychlapi.cz/
https://www.kulturniportal.cz/umelec/543-vladimir-strnisko
https://www.kulturniportal.cz/umelec/19-petr-narozny
https://www.kulturniportal.cz/umelec/2670-masa-malkova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/3835-katerina-pechova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/893-jan-censky
https://www.kulturniportal.cz/umelec/101-martin-zahalka
https://www.kulturniportal.cz/umelec/1771-zuzana-slavikova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/1771-zuzana-slavikova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/546-svobodova-ilona
https://www.kulturniportal.cz/umelec/1300-jaromir-nosek
https://www.kulturniportal.cz/umelec/1649-jakub-stepan
https://www.kulturniportal.cz/umelec/4748-martin-zahalka
https://www.kulturniportal.cz/umelec/5355-karolina-vagnerova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/5355-karolina-vagnerova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/4092-andrea-dankova
https://www.kulturniportal.cz/umelec/5241-anna-jirina-danhelova
http://www.harlekyn.cz/


 
17. 12. 2021 Jean-Marie Chevret, PUSŤTE MĚ VEN | Divadlo Kalich 

Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová. 

Herecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu příhodně 

vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost 

v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Ta se doma chystá na 

odjezd do televizního studia, kde bude přímý přenos galavečera na její počest. Před odchodem z bytu 

musí ještě spustit novou bezpečností roletu na terasu…a během vteřiny je všechno jinak! Joce má 

najednou nekonečně prostoru pro mnohem otevřenější a sarkastičtější bilanci, než jakou jí 

předepisoval scénář pořadu. Před očima jí defilují všechny důležité okamžiky jejího života, a to 

zdaleka nejen ty zalité sluncem. A pozor, autor připravil pro Joce a hlavně pro diváky této chytré 

komedie skutečně překvapivý konec! 

Vstupné: 450,- / 430,- / 400,- www.divadlokalich.cz 

 

21. 1. 2022 Jiří Císler, BREJLE                                                              

Mezinárodní sdružení optiků a optometristů 

 

Hrají: Natalie Urválková, Filip Müller. 

Divadelní komedie Jiřího Císlera BREJLE je hra o dvou hercích, která je plná komických vypjatých 

situací ze života dnešní doby. Je protkaná písněmi filmových šlágrů jako např. Titanik, Růžový Panter, 

Moulin Rouge apod. Hra pojednává o rozvedeném manželském páru, který po roce osamění se 

rozhodne už nežít sám, a proto si každý z nich podává inzerát na seznámení pod jinými jmény. Ovšem 

ani jeden z nich netuší, že oslovují sami sebe. Hlavních rolí se ujala herečka a bývalá baletka Natalie 

Urválková a herec Filip Müller. 

 

Jedná se o celodenní akci, v rámci které proběhne testování zraku na speciálním optickém přístroji, 

který určuje sílu ostrosti zraku (vidění na dálku i na blízko) a skryté oční vady např. skryté šilhání, 

porušený barvocit, šeroslepost apod. Toto testování se uskuteční v budově divadla 21.1.2022 od 11,00 

– 17,00 hodin 

 

Vstupné: 300,- / 280,- / 250,- 

 

21. 2. 2022 Keit Huff, DEŠTIVÉ DNY | Divadlo Ungelt 

Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. 

Drsná a emotivní inscenace o přátelství, vině a odpuštění. Na scéně o dvou židlích se odehrává 

herecký dvojkoncert, na nějž budete po zhlédnutí vzpomínat ještě hodně dlouho.   Na naprosté 

minimum omezená ungeltovská scénografie staví do popředí autentický dramatický příběh, který 

režisér vybudoval téměř výhradně na brilantních, strhujících výkonech obou představitelů. Denny a 

Joey jsou přáteli od dětství. Dnes jsou parťáky u policie a zblízka prožívají každodennost chicagského 

předměstí. Drsný chlapský příběh je plný střelby, ostrých slov, agrese, ale i citu, něhy a lásky. 

Vstupné: 520,- / 490,- / 450,- www.divadloungelt.cz 

  

http://www.divadlokalich.cz/
http://www.divadloungelt.cz/


 

23. 3. 2022 Peter Quilter, TAK JÁ LETÍM! | ADF Praha 

Vše se dá přežít s nadhledem, sebeironií a humorem 

Hraje: Anna Polívková. 

Velmi upovídaná a výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do 

Austrálie a zopakovat si tak výlet, který se svými kamarádkami podnikla před čtvrtstoletím. Tentokrát 

však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, zato s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její 

šarm, důvtip i chaos ji přimějí bilancovat – ironicky a hořko směšně se zamýšlí nad přátelstvím, 

láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života. 

Vstupné: 400,- / 380,- / 350,- www.adf.cz 

 

25. 4. 2022 René Heinersdorff, PLNOU PAROU | Dinadlo Palas 

Hrají: L. Vlasáková, M. Etzler, J. Dolanský, P. Horvátová/ A. Doláková, R. Trsťan. 

Sauna osamělého luxusního welness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dítěti a 

potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní ingredience pro brilantní komedii plnou záměn a 

zmatků, která ale končí laskavým usmířením. 

Vstupné: 450,- / 400,- / 350,- www.divadlopalace.cz 

 

10. 5. 2022 J. Girault, J. Vilfrid, SVATBA BEZ OBŘADU | Divadlo Háta 

Premiéra roku 2020 

Hrají: A. Gondíkova, H. Kusnjerová, I. Andrlová/ O. Želenská, F. Tomsa, P. Nečas, R. Štolpa, M. 

Vašinka, L. Pečenka. 

Komediální zmatek plný omylů a nevinných léček, lehkosti a nonšalantní elegance ve vtipných 

dialozích a v bláznivých, originálně vypointovaných situacích. To vše ve výsostně francouzském 

stylu. Průšvih střídá průšvih, pohroma pohromu v tempu přímo hektickém... 

Komedie byla v roce 1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic s Louis de Funesem a Mireille 

Darcovou v hlavních rolích. 

Vstupné: 450,- / 400,- / 350,- www.divadlohata.cz  

http://www.adf.cz/
http://www.divadlopalace.cz/
http://www.divadlohata.cz/


 
6. 6.  2022 J. Kriegel, HODINA DUCHŮ | Divadlo Artur 

Hrají: Pavlína Mourková, Roman Štolpa, Matěj Kriegel, Bořek Slezáček, Monika Timková, Jindra 

Kriegel, Lucie Linhartová, Josef Hervert, Petr Semerád, Michaela Zemánková, Radomír Švec. 

Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. Tato komedie si pohrává s myšlenkou, 

co tam může být a co může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních.  

Děj nás zavede do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá možnost pro duchy odejít a splynout s velkým Já. 

Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, 

zda duch je dostatečně uvědomělý a může se stát duší a odejít. 

Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra, a i úředník se chce dostat do vyššího nebe. 

A když se postupně na jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, 

zapáleného esoterika a dalších, bude o zábavu postaráno 

Vstupné: 450,- / 400,- / 350,- www.divadloartur.cz 

http://www.divadloartur.cz/

	Vstupné: 450,- / 400,- / 350,- www.divadloartur.cz

