
 

Činohry mimo předplatné 2021/2022 

1. 10. 2021 TOHLE NENÍ MARYŠA | Divadlo Maškara 

Přeložené ochotnické představení z 20. 3. 2020 a 16. 10. 2020 

Hrají: M. Šabatová, P. Šístek, J. Kondisová, M. Dvořák, L. Haupt, M. Novotný, M. Hart 

Tohle je i není Maryša. Pražští ochotníci z divadla Maškara přiblížili klasiku dnešku. Poněkud 

netradiční hra na motivy Aloise a Viléma Mrštíků o lásce, tvrdohlavosti, hamižnosti a o hlouposti, 

která ničí lidské osudy. Zasmějete se, ale bude Vás i mrazit. 

Vstupné: 100,- www.maskara.cz 

 

18. 10. 2021 Marc Camoletti: STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ | Strašnické divadlo 

Hrají: David Gránský, Irena Máchová/Barbora Mottlová, Martin Sochor, Felix Slováček jr., Patricie 

Pagáčová/Eliška Lásková 

Manželé v rozvodovém řízení, jejich milenci a jeden vykutálený sluha. 

Advokát a zubařka, manželé, netrpělivě čekají na ukončeni rozvodového řízení, aby mohli začít každý 

žít svůj život konečně bez toho druhého, ale oba s novými mladšími partnery. Bohužel, pořád obývají 

společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář.A tak se stávají svědky nových vášni 

svých protějšků a začíná pracovat žárlivost a naschvály. 

Vstupné: 400,- / 380,- / 350,- www.strasnicke-divadlo.cz 

 

18. 11. 2021 Karel a Josef Čapkovi: ZE ŽIVOTA HMYZU | DS Amartum 

Slavná hra bratří Čapků je alegorií na různé fáze lidského života. S komediální nadsázkou a kriticky 

zobrazuje výjevy, ve kterých různé hmyzí druhy – motýli, chrobáci, cvrčkové, mravenci a jiní – 

zosobňují a zveličují ne zrovna kladné lidské vlastnosti. Průvodcem ve hře je tulák, člověk z okraje 

společnosti, který už leccos prožil. Jednotlivé děje komentuje a částečně se  do nich s údivem 

zapojuje. 

Hru uvádíme v rámci cyklu ochotnických představení. 

Vstupné: 100,- 

  

http://www.maskara.cz/
http://www.strasnicke-divadlo.cz/


 
23. 11. 2021 Abe Burrows: KAKTUSOVÝ KVĚT | DS Háta 

Hrají: L. Vaculík, O. Želenská /A. Gondíková, B. Stanková, K. Kociánová, F. Tomsa I. Andrlová, J. 

Bernáth / J. Slánský, P. Nečas / R. Štolpa, L. Svobodová / R. Pavlovčinová. 

Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď právě má poměr s lehcenaivní Toni, 

která ho velmi miluje. Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je ženatý a má tři děti. Nyní je ale 

všechno jinak, Julian se chce opravdu s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se musí sejít s jeho zatím 

platnou manželkou.  

Jenže, kde vzít manželku, když zubař žádnou nemá? Julilan tedy přemluví svou upjatou kolegyni, 

zubní asistentku Stephanii, aby jeho manželku předstírala... A kolotoč bláznivých situací se rozjede 

naplno. 

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

 

2. 12. 2021 Jakub Zindulka: VZHŮRU DOLŮ! | Fanny Agentura 

Hrají: Dana Homolová, Milena Steinmasslová, Michaela Sejnová, Jakub Zindulka. 

Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli 

pro svůj comeback na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné chaloupce na kopci? Je 

větší mrcha hereččina asistentka nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích 

přijíždějí. Zblázní se z bláznění naší divy všichni přítomní? Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů? 

Odpovědi a pořádnou dávku humoru najdete v naší nejnovější inscenaci. 

Vstupné: 330,- / 300,- / 280,- www.fannyagentura.cz 

 

12. 1. 2022 Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ | Divadlo Verze 

Režie: Thomas Zielinski 

Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra 

Špalková 

Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc 

čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? 

Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů – 

zatrpklý nezaměstnaný, který je neustále za zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná 

intelektuálka a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy kvůli práci. 

Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou 

různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě. 

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

  

http://www.divadlohata.cz/
http://www.fannyagentura.cz/
http://www.divadloverze.cz/


 
15. 2. 2022 Ingmar Bergman: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA | Agentura Harlekýn  

Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Barbara Lukešová, Kamil Halbich ,Vasil Fridrich;  ze 

záznamu Simona Stašová 

Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky 

kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman 

pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu.  Univerzitní vědec Johan a 

právnička Marianne tvoří dokonalý manželský pár, před nímž se rýsuje nadějná budoucnost. I na ně 

však číhají nástrahy každodennosti, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. 

Nedokážou žít ani spolu, ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost jejich milostného pouta. 

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

 

Březen 2022 David Hare: SKLENĚNÝ STROP | Divadlo Ungelt 

Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent Navrátil, Vladimír Pokorný  

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde 

zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno 

proti. 

„Skleněný strop je další z lahůdek Divadla Ungelt. Člověk už po prvním přečtení ví, že drží v ruce 

něco, co prostě stojí za to.“ (Jiří Langmajer) 

Vstupné: 500,- / 450,- / 400,- www.divadloungelt.cz 

 

27. 4. 2022 Tomáš Vondrovic: HRA SE SMRTÍ | Divadlo na Maninách 

Hrají: Otakar Brousek, Pavel Batěk 

Napínavá a rafinovaná komedie, souboj dvou rovnocenných hráčů – manžela a milence – o lásku 

nepřítomné dámy. Střet dvou světů a dvou inteligencí: kdo a za jakou cenu zvítězí? Oba hrají doslova 

nejvyšší hru na kočku a myš, pouze nevíme, kdo je kdo. Humor poněkud detektivní, až černý, 

mystifikace, bitky nejen slovní, poslání nejen tohoto příběhu. 

Vstupné: 350,- / 300,- / 250,- www.divadlonamaninach.cz 

 

  

https://www.i-divadlo.cz/profily/michaela-badinkova
https://www.i-divadlo.cz/profily/michal-dlouhy
https://www.i-divadlo.cz/profily/barbara-lukesova
https://www.i-divadlo.cz/profily/kamil-halbich
https://www.i-divadlo.cz/profily/vasil-fridrich
https://www.i-divadlo.cz/profily/simona-stasova
http://www.harlekyn.cz/
http://www.divadloungelt.cz/
http://www.divadlonamaninach.cz/


 
19. 5. 2022 Luboš Balák: PROGRAM NA ZÁCHRANU MUŽŮ 

Divadlo Komediograf a Divadlo Na Fidlovačce  

Komedie ze sexuologické laboratoře 

Hrají: Roman Zach a Sandra Nováková  

Možná to nikdo neví, a nejspíš je to tak dobře, protože projekt je tajný. Jistá část vědecké veřejnosti se 

totiž domnívá, že muži melou z posledního. Že se na rozdíl od komunikativních a flexibilních žen do 

moderního světa nehodí, protože se mu nedokážou přizpůsobit. 

Muži mají čím dál míň možností se předvést nebo něco velkého vykonat. Jejich svaly a pěsti dnes 

zastupují všelijaké stroje. Severní i Jižní pól jsou dobyty – i vše ostatní na této planetě. Nikoho není 

třeba chránit před divokou zvěří, protože divoká zvěř neexistuje. Muži opouštějí své tradiční pozice. 

Některé indicie dokonce připouštějí, že degenerují. Propadají trudnomyslnosti a zmaru. A to je škoda. 

A tak vznikl tajný program na záchranu mužů. V Národním ústavě duševního zdraví v Klánovicích u 

Prahy jsou s ním nejdál. Pojďme se podívat do Sexuologické laboratoře SL2 jaké programy na 

záchranu mužů se jim zatím podařilo vyvinout. 

Vstupné: 380,- / 350,- / 330,- www.komediograf.cz 

 

 

 

http://www.komediograf.cz/

