
 

Předplatné skupiny A 2022/2023 

20. 9. 2022 SYLVIE ____________ ALBERT RAMSDELL GURNEY 

Agentura Familie 

Režie: Martin Vokoun 

Hrají: Otakar Brousek ml. / Ondřej Volejník, Miluška Bittnerová / Klára Cibulková, Anna Stropnická 

/ Jaruška Košková, Václav Werner Kraus. 

Romantická komedie o tom, že láska je jen jedna… 

Ona a on. Tradiční manželský pár ve středním věku. Děti odrostly, odešly do světa, ale přišel 

stereotyp. Pak se objeví Sylvie, je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Je to totiž fenka toho 

nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte představit! Co udělá její příchod se zajetými manželskými 

kolejemi? Možná budete překvapeni. 

Vstupné: 400 / 350 / 300 KČ 

www.agenturafamilie.cz 

 

3. 10. 2022 AJŤÁCI ____________ G. LINEHAN, P. SVOJTKA, J. JANKŮ 

Divadlo Radka Brzobohatého 

Režie: Petr Svojtka 

Hrají: Anna Polívková / Zuzana Kajnarová, Jiří Maryško, Viktor Zavadil, Lukáš Burian, Ondřej 

Černý, Anna Kulovaná, Alžběta Fišerová 

SVĚTOVÁ PREMIÉRA divadelní adaptace fenomenálního britského sitcomu AJŤÁCI (IT CROWD) 

Nahlédněme do kutlochu IT oddělení Reynholm Industries, kde své příběhy pracovní i osobní 

prožívají Roy, Moss a jejich šéfová Jen. S našimi Ajťáky si připomenete, co je to internet, naučíte se 

spolu s Jen italsky a hlavně zjistíte, že nejlepší řešení při každé poruše je zkusit to vypnout a zapnout! 

Vstupné: 450 / 400 / 350 KČ 

www.divadlorb.cz 

 

1. 11. 2022 FACHMAN _________ JAKUB NVOTA 

Divadlo Frída 

Režie: Jakub Nvota 

Hraje: Sadr. Martin Trnavský 

Zoufale romantická komedie ze stavebního prostředí 

Fachman je malým člověkem toužícím po štěstí, který je postavený před – pro něj nezvládnutelnou 

překážku. Jeho manželství se rozpadá díky duševní poruše jeho ženy, která po autonehodě uvízla svojí 

http://www.agenturafamilie.cz/
http://www.divadlorb.cz/


 
myslí mimo reálný svět. Od té chvíle jej vnímá jen jako děj svých oblíbených knih. Svět iluzí, klamů a 

symbolů, se tu staví proti světu, který má přísná racionální pravidla.Martin Trnavský s humorem 

představuje dilema prostého muže a jeho náhlého procitnutí z racionálního do intuitivního světa. 

Představení také rozkrývá esenci mužského a ženského principu. 

Vstupné: 400 / 350 / 300 KČ 

frida.cz/hra/fachman 

 

8. 12. 2022 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH 

Napsal a režíroval: Jakub ZINDULKA  

Hrají: Ivana JIREŠOVÁ, Dana HOMOLOVÁ, Vladimír KRATINA, Martin SITTA 

Délka: 120 min s přestávkou 

Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která se dočkala přez200 repríz, nedaly 

spát autorovi Jakubu Zindulkovi. Zamyslel se tedy nad tím, co z našeho běžného života se do prvního 

dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává 

zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě před Vánocemi. 

 

Vstupné: 400 / 350 / 300 KČ 

www.fannyagentura.cz 

 

16.1.2023 MILUJI TĚ, TAK SE MĚJ 

Hrají: Ljuba Krbová a Adrian Jastraban 

Brilantní komedie z divadelního prostředí, kde všechny postavy hrají pouze dva herci. Richard, herec a 

režisér, bohém se zálibou v alkoholu připravuje premiéru. Jeho herecké partnerky před ním utíkají 

jedna za druhou. Poslední záchranou je Lies, Richardova dávná kolegyně a láska. Na jevišti jim to 

klape, ovšem mimo něj… V komedii je vše, co k dobré hře patří: humor, láska, sentiment a skvělé 

herecké výkony. 

Vstupné: 400 / 350 / 300 KČ 

  

https://frida.cz/hra/fachman
https://www.fannyagentura.cz/


 
 

14. 2. 2023 NENÍ KORONA JAKO KORONA MIROSLAV OUPIC 

DVD Litvínov 

Hrají: P. Jablonský, J. Galinová, L. Lavičková, R. Stodůlka, P. Erlitz,  a ze zvukového záznamu K. 

Fořtová a M-Dvořák 

Komedie plná černého humoru 

Pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené čínským virem, který celý 

národ uvrhne do karantény a „domácího vězení“. Příběh s humorem nahlíží do lidských duší jedné 

obyčejné české rodiny, sleduje její možnosti i nemožnosti a jejich úsilí, že „Společně to zvládneme.“ 

Vstupné: 350 / 330 / 300 KČ 

www.docelavelkedivadlo.cz 

 

Připravujeme na březen 2023 – datum bude upřesněn 

 JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU 

Divadlo A. Dvořáka Příbram 

Hrají: Aleš Háma, Jan konečný, Filip Müller, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Monika Trnková, Daniela 

Šišková, Eliška Nejedlá, Petr Bednář 

Dramatizace slavné novely Patricka Ryana vypráví příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se 

svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem 

uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Každý nadřízený se ho snaží 

co nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války 

nesmírně komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy 

smějeme, abychom zakryli slzy… 

Vstupné: 450 / 400 / 350 KČ 

www.divadlopribram.eu 

 

  

http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.divadlopribram.eu/


 
3. 4. 2023 KLÍČE NA NEDĚLI _ ANTONÍN PROCHÁZKA 

DS Háta 

Hrají: V. Jeníková / J. Šulcová, V. Limr, L. Hruška, A. Procházka, M. Bočanová, M. Nohýnková, 

I.andrlová, V. Žehrová, a další… 

Divadelní komedie o tom, jak se dva manželské páry sejdou na nepovedeném mejdanu. Všichni čtyři 

si náhle uvědomí, že nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí 

stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho 

nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží. 

Ze Švýcarska přijede bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná tchýně, podvedený manžel přijde 

potrestat nevěru své ženy, manželka vlivného funkcionáře přijde zachraňovat svoji propadající dceru. 

Vrší se trapasy a nedorozumění. Hrdinové se dostávají do choulostivých situací, a tak brzy zatouží po 

jediném – dostat se zase domů ke svému zákonitému partnerovi. Nakonec jsou šťastni, i když nic 

nezískali.                                                     

Vstupné: 450 / 400 / 350 KČ 

www.divadlohata.cz 

 

Připravujeme na květen 2023 – datum bude upřesněn 

 HEREČKA SOBOTNÍ NOCI  DAVID DRÁBEK 

Městské divadlo Pražská 

Hrají: Pavla Tomicová, Dana Batulková, Petr Konáš, Radim Kalvoda, Markéta Musilová 

Nová komedie Davida Drábka napsaná přímo pro Pavlu Tomicovou v hlavní roli 

Hrdinkou je žena s velkým dětským srdcem v dospělém těle, naivní a odvážná, jako její milovaný vzor 

Pipi Dlouhá punčocha. Pro mnohé podivínská paní se rozhodla rozdávat dobro stůj co stůj, i když svět 

kolem se pomalu řítí do prázdnoty. Po mnoha letech se setkává s dávnými kamarády z dětství, otevírají 

se stará tajemství, přání i smutky, ale hlavně přichází čas Vánoc a spolu s ním chvíle jednoho velkého 

zázraku.   

Vstupné: 500 / 450 / 400 KČ 

www.mestskadivadlaprazska.cz 

 

  

http://www.divadlohata.cz/
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/


 
7. 6. 2023 TŘÍDNÍ SRAZ ______ J. KRIEGEL 

Divadlo Artur 

Hrají: Bořek Slezáček, Roman Štolpa, Jindra Kriegel, Matěj Kriegel, Petr Semerád, Pavlína 

Mourková, Monika Timková, Kateřina Petrová, Lucie Linhartová, Michaela Zemánková, Radomír 

Švec 

Děj této divadelní komedie nás zavede do baru, kde se po více než třiceti letech setkávají spolužáci ze 

základní školy. Dorazí všichni? Ukáže se třídní premiant? Třídní průšvihář? Vyřídí si to konečně 

šikanovaný chlapec se školním tyranem? A co děvčata? Dozvíme se, která se dobře vdala, která se 

rozvedla, nebo která opravdu hodně přibrala? Všichni spolužáci používají při hodnocení svých životů 

frázi: „Kdybych já tenkrát…, kde bych já jen mohl být!“ A tak divák v druhé polovině uvidí, jak by 

vypadaly životy spolužáků, kdyby se jedna tak brzo nevdala, druhá zhubla, další porazil sílu výchovy 

svého otce, další neopustil svoji velkou lásku…. 

Vstupné: 450 / 400 / 350 KČ 

www.divadloartur.cz 

Připravujeme na podzim 2023 – datum bude upřesněn 

 MILION – KOMEDIE ZA VŠECHNY PRACHY VILÉM DUBNIČKA 

Hrají: Hynek Čermák a Vladimír Polívka 

Slavný divadelní herec, režisér a ředitel, lehce arogantní Filip Martén má problém. Jeviště jeho divadla 

sežral červotoč. Na záchranu toho, co celý život budoval, potřebuje milion euro. Známý umělec vsadí 

vše na jednu kartu a jde osobně požádat o peníze záhadného miliardáře a mecenáše Jeana Petitéra, 

který se naopak na veřejnosti neukazuje vůbec. Dostat milion Euro ovšem není jen tak…  

Jednoaktová komedie pro dva bravurní herce, kteří se neustále překvapují novými úkoly a výzvami. 

Souboj dvou výjimečných osobností. Jak tento třaskavý dialog plný nečekaných situací a chytrého 

humoru skončí? Získá nakonec pan Martén svůj milion? Není za tím vším ještě něco jiného? 

Chytrá, neotřelá a překvapující komedie zaujala dvě herecké osobnosti, přátele, co spolu odehráli 

několik sezon v Dejvickém divadle, Hynka Čermáka a Vladimíra Polívku, a nabízí příslib energií 

nabité atmosféry, jiskřivého divadelního zážitku! 

Vstupné: 500 / 450 / 400 KČ 

www.agenturaars.cz 

https://www.divadloartur.cz/
http://www.agenturaars.cz/
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