
 

Činohry – mimo předplatné 2022/2023 

Začátky představení v 19:00. 

13. 10. 2022  ZLOČIN V PŘÍSTAVNÍ KRČMĚ 

DS Amartum 

Osamělá krčma v přístavu na odlehlém ostrově je odříznutá od světa kvůli sněhové vánici. Nefunguje 

telefon ani internet. V krčmě se nedobrovolně schází malá skupinka hostů. Ne každý z nich je tím, za 

koho se vydává. A někdo začíná vraždit. Je to některý z hostů nebo někdo cizí zvenčí? Kolik toho vrah 

(nebo vrazi?) stihne, než se počasí uklidní a do krčmy dorazí policista? 

Vstupné: 100 KČ 

www.facebook.com/dsamartum 

 

26. 10. 2022  NEJSTARŠÍ ŘEMESLO PAULA VOGEL 

Režie: Petr Svojtka  

Hrají: Valerie Zawadská, Veronika Gajerová, Jana Švandová, Kateřina Macháčková                                                                                               

Zuzana Slavíková, Michaela Dolinová. 

Vtipné, a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je víc, zda moderní 

strategie nebo obyčejná lidskost. I nejstarší zástupkyně “nejstaršího řemesla” potřebují vědět, co je to 

marketing, chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci… 

Pět dam v nejlepším věku se přes polední pauzu sluní na lavičce v parku kdesi v New Yorku. Probírají 

různá témata, ale my za chvíli pochopíme, že titul Nejstarší řemeslo se vztahuje právě k nim… Znají 

se celý život, ví o sobě vše a nikdy se neopustí. Co je drží pohromadě? Potřebuje jejich řemeslo účinný 

marketing, efektivní komunikaci a funkční management, aby obstálo v ekonomické konkurenci? Nebo 

jim zbývá jen dřít do roztrhání těla? 

Vstupné: 350 / 300 / 250 KČ 

www.nejstarsiremeslo.cz 

  

http://www.facebook.com/dsamartum
http://www.nejstarsiremeslo.cz/


 
10. 11. 2022  ŤUK ŤUK __________ LAURENT BAFFIE 

DS Klouzák 

Hrají: Pavel Panenka, Martin Urban, Zdenka Holcrová, Stanislava Mrázová, Adam Urban, Monika 

Urbanová, František Stolarik 

Slavná komedie Laurenta Baffieho v překladu Sáry Dvořákové, „Ťuk Ťuk“, upoutá diváky hned na 

začátku svou neobvyklostí i živým humorem. V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy, 

různého věku, zaměstnání, osudu. Každý z nich trpí jinou variantou obsesivně-kompulzivní poruchy 

neboli OCD. Každý z nich je objednaný na 16:30, ale schůzka měla být individuální. 

Vstupné: 130 KČ 

www.zuspostoloprty.cz 

 

28. 11. 2022  BLÁZNOVY ZÁPISKY  NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL 

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila 

Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – Dva Mistři na jednom jevišti. Oba jsou mistři slova a 

dokonalého vykreslení postav a postaviček nejrůznějších charakterů. Oba se opět potkávají po padesáti 

letech, kdy Jan Přeučil poprvé exceloval v této dramatické komedii, která diváky všech generací nejen 

oslovuje, ale i fascinuje. Hra je založena na zápiscích z Gogolova života a dává herci možnost ztvárnit 

příběhy lidiček směšných až k pláči a politováníhodných k popukání, vykreslit romantismus obrácený 

v žert, než se i v parodii prosadí nepřízeň osudů řízená často démony a běsy. 

Vstupné: přízemí 250 KČ / balkony 200 KČ 

www.divadlonejenprodeti.cz 

 

19. 1. 2023 CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM ZÁMKU  KARL GASSAUER 

DS K. Čapek Děčín 

Hrají: Vít Vejražka, Ludmila Panenková, Tomáš Milata,Jana Benešová 

S použitím materiálu z knihy Giacoma Casanovy Historie mého života napsal K. Gassauer výtečnou 

hru se znamenitými rolemi pro dva zkušené herce. Casanova ve svém posledním roce života trpí 

provinčností a nudou zámku Duchcov a je vystaven posměchu služebnictva. Jediný, komu může 

důvěřovat, je jedna ze služebných, Sofie. Ze soucitu se starcem mu nosí do pokoje každý den jídlo i 

víno a poslouchá předčítání jeho pamětí. Z tohoto soužití se pomalu vyvíjí milostný vztah. Sofie se tak 

stane poslední láskou Casanovy. 

Vstupné: 130 KČ 

www.dskarelcapekdecin.cz 

 

http://www.zuspostoloprty.cz/
http://www.divadlonejenprodeti.cz/
http://www.zuspostoloprty.cz/


 
 

23.2.2023 SKOŘÁPKA ________ Marcin Szczygielski 

Divadlo Stochov 

Komedie o zdánlivě nemožném přátelství zakřiknuté knihovnice a suverénní zlatokopky. Dvě ženy – 

dva různé světy. Vášeň, sny a odvaha prožít život naplno. 

Hrají: Lenka Šťastná, Petra Maťáková 

Režie: Luboš Fleischmann 

Vstupné: 130 Kč 

  

24. 3. 2023 NA HNILIČKO______ JAN KRAUS 

terezínské malé amatérské divadlo 

Hrají: Hana Rožcová, Jana Dobrovodská, Irena Vinšová, František Hos, Martin Soudský, Jonáš 

Petrák 

Bázliví rozhádaní manželé, přerostlá agentka, mafián s milenkou a přebytečný spolubydlící 

v komedii Jana Krause s hořkým politickým podtextem. 

Vstupné: 130 KČ 

tma-divadlo.sweb.cz 

 

21. 4. 2023 SLUHA DVOU PÁNŮ  CARLO GOLDONI 

Divadlo bez debat 

Hrají: Radek Bílek, Vendula Castaldo, Miroslav Steiger, Radek Hrdlička, Ladislav Musil, Jan Kutil / 

Evžen Hartman, Lucie Dvořáková, Lukáš Vaněk / Josef Mádle, Jana Buzková, Jan Koudelka 

Sluha dvou pánů je zralým plodem commedie dell’arte – má tradiční postavy a situace. Odehrává se 

v úzkém rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí zásnuby, které komplikuje sluha Truffaldino, 

mazaný a přihlouplý zároveň. Rozehrává komedii záměn a nedorozumění, poháněn svým věčným 

hladem, skrze nečekané peripetie až ke šťastnému konci. Obklopují ho tradiční postavy – masky 

commedie dell’arte – ustaraný tatík Pantalone, přemoudřelý doktor a jejich zamilované děti, 

dobrodružný pár milenců, hostinský Brighella nebo služka Smeraldina.   

Vstupné: 130 KČ 

www.divadlobezdebat.cz 

 

 

http://tma-divadlo.sweb.cz/
http://www.divadlobezdebat.cz/
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