
 

PŘIPRAVOVANÁ PŘEDSTAVENÍ NA SEZÓNU 2021 -2022 

 

PŘEDPLATNÉ SKUPINY „A“ 
 
 
22.9.2021        DOBRÝ PROTI SEVERÁKU  (D.GLATTRAUER, U.ZEMMED) 
Divadlo Most 
Režie: Lukáš Kopecký 
Hrají : KarolínaHerzinová, 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?   

27.10.2021      DVA NAHATÝ CHLAPI  ( SÉBASTIEN THIÉRY) 
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. Seriozní 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. 

 
8.11.2021       CO TAKHLE KE ZPOVĚDI   (EDWARD TAYLOR ) 
Agentura 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. 
 
 
PROSINEC 2021  :   PŘIPRAVUJEME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21.1.2022        BREJLE    (JIŘÍ CÍSLER)                                                          
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. 
 
ÚNOR 2022 :     DEŠTIVÉ DNY    (KEITH HUFF)                        
Divadlo UNGELT                Přeložené  představení z května  2021    
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.   
 
BŘEZEN – DUBEN  2022 :  PŘIPRAVUJEME  
 
10.5.2022        SVATBA BEZ OBŘADU    (J.GIRAULT, J.VILFRID) 
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 PouicPouic s Louis de Funesem a MireilleDarcovou 
v hlavních rolích. 
 
6.6. 2022        HODINA DUCHŮ       (J.KRIEGEL) 
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. 
 
 

Významnou novinkou je možnost zakoupení vstupenek  on-line z tepla Vašeho domova.     
http://zatec.koupitvstupenku.cz 

 



 
 MIMO PŘEDPLATNÉ   

 
17.9.2021        TOHLE NENÍ MARYŠA                                                  
Divadlo MAŠKARA           Přeložené ochotnické představení z března a října 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,-                       Vstupenky jsou v platnosti a stále v prodeji.  
 
ŘÍJEN 2021          SKLENĚNÝ STROP                     (DAVID HARE)              
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: 450,-   400,-   350,- 
 
2.12.2021        VZHŮRU DOLŮ !                      (JAKUB  ZINDULKA)  
FANNY Agentura             Přeložené  představení z března  2021    
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. 
 
12.1.2022        ÚČA MUSÍ PRYČ                             (LUTZ HÜBNER)  
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 jiihned 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,  žejejich děti jsou různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě. 
 
 
15.2.2022         SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA       (INGMAR BERGMAN) 
Agentura Harlekýn  
Hrají: MichaelaBadinková, Michal Dlouhý, Barbara Lukešová, Kamil Halbich ,Vasil Fridrich;                                     
a 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. Nedokáží žít ani spolu, ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost jejich milostného 
pouta.        Vstupné: 450,-   400,-   350,- 
 


