
 

Hudebně zábavné pořady 2021/2022 

24. 9. 2021 19,00 Felix Slováček jr. & jeho orchestr  

Původně – VIII. koncert k přivítání jara (21.3.2020) 

Slavné filmové melodie, klasická hudba a Semafor, to je obsah tohoto koncertu, který má v našem 

divadle svoje již neodmyslitelné místo. 

Vstupné: 320,- ZRUŠENO! 

 

13. 10. 2021 19,00 NEZMAŘI | předplatné sk. D 

koncert a křest velkého zpěvníku 

Speciální koncert, spojený se křtem velkého zpěvníku. Během koncertu zazní písně od vzniku kapely 

až po současnost. Diváci uslyší mimo jiné: Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál, Písek, 

Růže a mnoho dalších. 

Vstupné: 220,- 

 

19. 10. 2021 19,00 Jiří Pazour: MŮJ ŽIVOT S KLAVÍREM 

Gratulační koncert k padesátinám žateckého rodáka. 

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. Klavírní 

improvizace Jiřího Pazoura si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou 

popularitu jak doma, tak i v zahraničí. 

Vstupné: 290,- 

 

21. 10. 2021 19,00 Zuzana Bubílková a Jiří Krampol: SETKÁNÍ 

Zuzana Bubílková (poprvé) a Jiří Krampol (po dlouhé době) se sejdou na jevišti divadla, aby si 

popovídali spolu i s Vámi o všem, co Vás zajímá, o současném dění i o jejich působení na 

obrazovkách v pořadech TV Šlágr. 

Vstupné: 220,-  

 

25. 11. 2021 19,00 Lukáš Pavlásek: KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH  

One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.  

Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české stand-up comedy, natočil desítky 

výstupů do pořadů Na stojáka! a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní 

speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. Zkrátka těžký útok na vaši bránici. 

Vstupné: 250,- 

  



 
9. 11. 2021 19,00 Koncert Radůzy | předplatné sk. D  

Její umělecká dráha připomíná některé "pohádkové" životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila 

Zuzana Navarová a již tři dny na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. O pár 

týdnů později zde pak triumfovala jako "předskokanka" slavné americké písničkářky Susanne Vega, o 

šest let později měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi 

úspěšných sólových alb, která bez jakékoli reklamy lámou rekordy v prodejnosti. Získala několik 

zlatých Andělů. 

Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového alba 

Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. Radůza se zvládne doprovodit na 

několik hudebních nástrojů. Její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy. 

Vstupné: 350,- 

 

13. 11. 2021 16,00 Koncert Mára show 

Úspěšnou a oblíbenou zpěvačku jménem Mára znáte především z obrazovky TV Šlágr. K nám do 

divadla přiveze a zazpívá spoustu krásných písniček i hitů, které si můžete zazpívat s ní. 

Vstupné: 220,-  

 

30. 11. 2021 19,00 Ivo Šmoldas, Petr Jablonský, Marie Formáčková 

Zábavný pořad filozofa, básníka, kulturního publicisty a scenáristy Ivo Šmoldase, herce, muzikanta, 

moderátora a jeho hostů, spisovatelky Marie Formáčkové a nejlepšího českého imitátora a baviče 

Petra Jablonského. 

Pořad je založený na humorném a originálním vyprávění životních příběhů jak ze soukromého, tak 

pracovního, uměleckého života Ivo Šmoldase a jeho hostů. 

 

Vstupné: 320,- 

18. 12. 2021 19,00 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

Již tradiční Vánoční koncert – Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, Mistře“. 

Vstupné: 250,- 

  



 
17. 1. 2022 19,00 Koncert: The Backwards | předplatné sk. D 

Košická kapela The Backwards zahájila svou karieru v roce 1995 původní tvorbou, poté následovalo 

spontánní rozhodnutí věnovat se hudbě své nejoblíbenější skupiny Beatles. 

Backwards přistupují k hudbě Beatles s respektem, úctou a snahou nejenom o kopírování hudebních 

postupů svých slavných vzorů. Neméně důležitý je pro ně také image, look, souhra a produkce, 

vedoucí k výsledku, který přesvědčí i nejkritičtějšího fanouška. K dosahování co nejvěrnějšího zvuku 

používají členové kapely originální hudební aparaturu kvalitních značek Vox, Rickenbacker, Gretsch, 

Höfner, Ludwig atd.  

Vstupné: 400,- 

 

27. 1. 2022 19,00 Jiřina Bohdalová a David Kraus | předplatné sk. D 

V zábavném pořadu „Hvězdy, jak je neznáte.“ Nepřekonatelná a energií sršící „Jiřinka“   si s Vámi 

popovídá, zavzpomíná a David Kraus k tomu mimo jiné také zazpívá. 

Vstupné: 300,- 

 

7. 2. 2022 19,00 Partička 

Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!! Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy 

předním!!!! A je to taky hlavně o Vás!!! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! Kluci 

improvizují dopředu tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje v dalších vteřinách! 

Vstupné: 550,- v síti Ticketstream 

 

9. 2. 2022 19,00 Kafe u Osmanyho 

Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity. 

Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od 

první chvíle. 

Vstupné: 390,- 

 

22. 3. 2022 19,00 Originální Pražský Synkopický Orchestr 

Originální pražský synkopický orchestr je Přední český profesionální orchestr  zabývající se 

autentickou interpretací raného amerického jazzu, blues a taneční hudby 20. let. díky použití 

dobových nástrojů, originálních technik hraní a sofistikovaných aranžmá, je tento orchestr 

považován za jeden ze stylově nejvěrnějších.  

Vstupné: 320,- 

  



 
28. 3. 2022 19,00 TALKSHOW JOSEFA DVOŘÁKA | předplatné sk. D 

Zábavný pořad nejznámějšího českého vodníka, především pak vynikajícího divadelního, televizního a 

filmového herce a moderátora, kterého doprovází populární redaktor Českého rozhlasu Jan Burda. 

Vstupné: 200,- 

 

7. 4. 2022 Koncert Karla Plíhala | předplatné sk. D 

Originální skladatel, textař, zpěvák multiinstrumentalista patří již víc než 30 let k největším stálicím 

českého písničkářství. V jedné chvilce Vás rozesměje, rozněžní, rozteskní emotivním textem písní. 

Jeho tvorba je naprosto ojedinělá a nenapodobitelná. 

Vstupné: 250,- 
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