


Úterý 20. října 2020 v 19.30 hodin
Norm Foster 

LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU
Divadlo Kalich Praha

Láska přímém přenosu je jednou z nejslavnějších 
komedií Norma Fostera, nejhranějšího kanadské-
ho divadelního autora všech dob. Svou originální 
stavbou připomíná povídkový film. Šest příběhů 
se odehrává během jednoho večera v jednom menším městě. V prvním z nich 
dostane manželský pár zaplaceno za sex v přímém rozhlasovém přenosu. V jiném 
musí rocková hvězda odolávat svodům sotva zletilé fanynky. V dalším zjišťuje ma-
jitel striptýzového podniku, jak je těžké propustit neschopnou striptérku… Osudy 
jednotlivých postav, o které se dělí pět herců, se čím dál víc prolínají.  

Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, dále Ivana Korolová 
nebo Michaela Tomešová, Martin Kavan nebo Radek Zima 
Režie:  Roman Štolpa

Sobota 14. listopadu 2020 v 19.30 hodin
Eric Assous  

HORSKÁ DRÁHA 
Divadlo Bolka Polívky Brno 

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do 
svého luxusního pařížského bytu mladší atrak-
tivní dámu, kterou před chvílí potkal v baru,  je 
jasné, že nikoho nečeká nudný večer. Naopak 
oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné 
strany na druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako 
musí po každém stoupání přijít prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům 
náhle proměňuje také situace mezi hostitelem a hostem. Jízda na horské dráze 
je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny zúčastněné – této 
komorní komedie.

Hrají:  Milan Kňažko, Eva Ježková nebo Eva Novotná  
Režie: Petr Halberstadt



Pátek 11. prosince 2020 v 19.30 hodin
Nicolas Bedos  

DO ZDI 
Divadlo Exil Pardubice

Hra francouzského dramatika, jejíž motto zní: „Je to 
dar nebes, ztratit paměť.“ Viktor ztratil po ošklivé au-
tonehodě paměť. Každý den k němu domů dochází 
žena, která se v něm snaží probudit minulost. Viktor 
se brání. Ona chce znát pravdu za každou cenu. Jako to 
všechno bylo a je? Kdo je Viktor, kdo je Marion a kdo 
je ta, která ho tak vytrvale vrací do reality a budí k životu?

Hrají:  Alexandr Gregar a Věra Pojmanová  
Hudba: Jan Fikejz 
Režie: Kateřina Fikejzová Prouzová

Sobota 16. ledna 2021 v 19.30 hodin
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Divadelní společnost Háta 

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve 
Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na 
víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak oznámí 
Harrymu, že bude na víkend v lázních a že je-
jich dcera  odjíždí navštívit kamarádku. Harry se však tajně vrací do prázdného 
domu, jelikož si naplánoval pikantní dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Deb-
bie se také vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. 
Ambasáda mezitím čelí hrozbě bombového útoku,  a  tak  Harryho  sekretářka  
a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí do velvyslancovy rezidence vy-
budovat krizový štáb.

Hrají: Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíko-
vá, Kristýna Kociánová, Olga Želenská a Ivana Andrlová 
Režie: Roman Štolpa



Sobota 27. února 2021 v 19.30 hodin
Vítězslav Welsch

NA PLNÝ PECKY 
Divadelní soubor Kulturního domu města Holic 

Mojmír Cabrnoha má koníčka. Tedy vlastně koně. 
Je nadšeným milovníkem všeho okolo aut. Sbírá, 
co se dá. Autíčka, automobilové artefakty, kalen-
dáře, knížky, časopisy i novinové výstřižky, nebo 
jen plechovky od oleje. Jezdí po burzách a rodina trpělivě čeká, jaký úlovek přive-
ze tentokrát. Má jednoho velkého soupeře – sběratele Haštala. A také dvě dcery, 
jejichž nápadníky nekompromisně odhání, pokud se  nejedná  o  automobilisty.  
A pak se to stane. Ve dveřích se objeví dcera s novým přítelem a Cabrnohova 
sestra zavěšená do ….Haštala! 

V autorské inscenaci holického  rodáka,  spisovatele  Vítězslava  Welsche, se 
představí členové Divadelní souboru Kulturního domu Holice
Režie: Luděk Kaplan

Sobota 20. března 2021 v 19.30 hodin
Jindra Kriegel 

TŘÍDNÍ SRAZ
Divadlo Artur Praha  

Další vlastní novinka Divadla Artur. Děj komedie nás za-
vede do baru v malém městě, kde se po více než třiceti 
letech setkávají spolužáci ze základní školy na třídním 
srazu. Dorazí všichni? Ukáže se třídní premiant? Jak do-
padl, když mu všichni předpovídali, že to někam dotáh-
ne? A co děvčata? Dozvíme se, která se dobře vdala, která se rozvedla, nebo která 
opravdu hodně ztloustla? Dorazí i průšvihář, co prorazil ve světě show byznysu?  
Očekávání jsou veliká a dávné dětské křivdy nevyřešené. 
Dobré  pití a k tomu hity osmdesátých a devadesátých let. Lásku, slávu, peníze, 
svobodu i štěstí najdou diváci v této nové komedii.

Hrají: Bořek Slezáček, Roman Štolpa, Jindra Kriegel, Petr  Semerád,  Pavlína  
Mourková, Monika Timková,  Kateřina Petrová, Lucie Linhartová a  Michaela 
Zemánková  
Režie: Jinda Kriegel 



                 BONUSY PRO PŘEDPLATITELE 

Čtvrtek 5. listopadu 2020 v 18 hodin

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ
Divadelní společnost Karla Soukupa

Divadelní večer s Janem Kačerem plný zajímavé-
ho a poutavého vyprávění, ve kterém připomene 
osobnost Václava Lohniského, jako mistra herec-
ké a režijní činnosti. Zároveň  také  jako  kole-
gu a podělí  se  s  diváky  se  svými  zážitky  a  
historkami. 
Ke 100. výročí narození Václava Lohniského – českého divadelního a filmového 
herce, režiséra a ředitele Divadla S. K. Neumanna v Praze (dnešní Divadlo pod 
Palmovkou).

Čtvrtek 26. listopadu 2020 v 18 hodin

ADVENTNÍ KONCERT – DOBRÝ VEČER TOBĚ
Folková skupina KANTOŘI

Pestré pásmo vánočních písní, koled 
a melodií různých národů, přebás-
něných převážně východočeskými 
textaři. Nechybí ani české vánoční 
písně a závěrečná směs nejznáměj-
ších koled, jež si s  Kantory  vždy 
s chutí zazpívá i publikum.  Samo-
zřejmostí pro Kantory je typická 
hra na historické i současné hudeb-
ní nástroje. Mluvené slovo obstará-
vá dlouholetý televizní moderátor 
PhDr. Jindřich Honzík
 
Účinkují:
Jan Filip – zpěv, housle, niněra, stře-
dověké dudy
Martina Vejvarová – zpěv, zobcová 
a příčná flétna, fanfrnoch, brumle  
Miloš Panchartek – zpěv, elektrická 
a akustická kytara, etnické bubínky




