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Milí diváci,

Buďte zdrávi, těšíme se na vás!
www .mdk o.cz

D I VA D L O

DPORY
AKCE SE KONAJÍ ZA PO
OD.
BR
MĚSTA HAVLÍČKŮV

Středa 2. září od 19:00 hodin
(původně 19. 3.) – abonentní cyklus

BROUK V HLAVĚ – STUDIO DVA

NOVINKA!

AKT – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Autoři : Smoljak – Cimrman – Svěrák
Hra se zpěvy a tanci AKT je nejstarší inscenací v repertoáru Divadla Járy Cimrmana, premiéru
měla v roce 1967. Vlastní hra (převedená restaurátory do současnosti) pojednává o opětovném
setkání malíře Žíly a jeho manželky se syny, kterých se v jejich dětském věku zbavili, aby měl Žíla
klid na uměleckou práci. Děti byly rozeslány různými typy dopravy každé do jiného města a přijaty v náhradních rodinách – Ladislav Pýcha se stal učitelem, Bedřich Síra podvodným obchodníkem, Josef Turnovský sexuologem.
Hrají : Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner, Jan Hraběta, Genadij Rumlena

Neděle 20. září od 19:00 hodin

(původně 28. 4.)

PRACHY! – DIVADLO PALACE
Autor : Ray Cooney
Komedie o nečekaném nálezu kufru plného peněz, který rozpoutá neuvěřitelný řetězec stále
se vršících lží, úskoků, výmluv a vydírání.
Hrají : Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Michal Novotný,
Jiří Štrébl a další.

Pondělí 21. září od 19:00 hodin

NOVINKA!

OSM EUR NA HODINU – JT PROMOTION S.R.O.
Autor : Sébastien Thiéry
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti... Jacques a Laurence, bohatý pár středního věku, zaměstnává na černo podivnou paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice: nejenže se nechá vykořisťovat
svými „zaměstnavateli“ a stará se o svého přítele, který se od ní nechá živit, ale každý den se jí přihodí nějaký malér. Řízením osudu se ta smůla přenese na Jacqua s Laurence, kteří se rozhodnou
udělat cokoli, aby Rosu a především sebe zachránili od podivného prokletí.
Hrají : Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová / Daniela Šinkorová,
Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček

TECHTLE MECHTLE – TRAVESTI SHOW
Neděle 4. října od 19:00 hodin
(původně 10. 6.) – abonentní cyklus

SILNICE – LA STRADA – DIVADLO KALICH
Autorky : Lída Engelová, Johana Kudláčková; Námět: Federico Fellini
Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil jako námět podmanivé divadelní hry,
která sděluje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý
člověk, i ten nejubožejší. Také soužití dvojice potulných komediantů, propastně odlišných,
má tajemný důvod. Cituplná nota je v pravou chvíli přehlušována veselým rámusem jejich
vystoupení. Strhující atmosféra starého cirkusu dokazuje známou pravdu: K tomu, aby umělec
diváky pobavil, nepotřebuje technické zázraky, ale spíš pohotovost, vtip a odvahu.
Hrají : Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Radek Zima a Zbigniew Kalina

Pondělí 5. října od 19:00 hodin

(původně 21. 4.)

DÍVČÍ VÁLKA – ČECHOVO PROZATÍMNĚ
OSVOBOZENÉ DIVADLO

Proslulá komedie Františka Ringo Čecha z roku 1986 pojednávající o věčném boji mezi muži
a ženami. Jiráskovy Staré pověsti české – povinná četba všech českých dítek! Takže každý z nás
alespoň něco málo tuší o životě našich dávných předků a o jedné z těch pradávných událostí,
jakou byla Dívčí válka – vězte však, že ne všechno, co Jirásek napsal a ve školách nás učili,
musí být pravda!
Hrají : František Ringo Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček, Petr Martinák,
David Voráček, Uršula Kluková, Martha Olšrová, Zuzana Velichová a další.

(původně 26. 5.)

CAVEMAN
Autor: Rob Becker
„Obhajoba jeskynního muže“, slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
V režii Patrika Hartla alternují Jan Holík a Jakub Slach.

Neděle 11. října od 15:00 hodin

DOMINIKA GAWLICZKOVÁ
Středa 14. října od 19:00 hodin

LADISLAV ŠPAČEK
ETIKETA NENÍ VĚDA
Úterý 3. listopadu od 19:00 hodin

(původně 6. 5.)

SCREAMERS – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
TRAVESTI SHOW
Screamers představí svůj nový pořad POSLEDNÍ ZVONĚNÍ. Opět se můžete těšit na vtipné
scénky, jedinečné a originální vystoupení hvězd světové i tuzemské pop scény,
které se ponesou v duchu hesla: „Show must go on!“

Středa 4. listopadu od 19:00 hodin

HALINA PAWLOWSKÁ
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Talk show dámy, kterou netřeba představovat.

Neděle 15. listopadu od 15:00 hodin
(původně 25. 4.) – POHÁDKOVÁ NEDĚLE

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
– DIVADLO KRAPET

Dobrodružství malých čmeláků Čmeldy a Brumdy uprostřed rozkvetlé louky, na které se
čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání
nástrah lučního světa, budou doprovázet písničky s texty Zdeňka Svěráka.
Hrají : Zdeněk Tomeš, Michaela Sajlerová a další

Čtvrtek 19. listopadu od 19:00 hodin
(původně 12. 5.) – abonentní cyklus

DRAHÁ LEGRACE – AGENTURA HARLEKÝN

Úterý 29. září od 19:00 hodin

Středa 7. října od 19:00 hodin

Úterý 13. října od 19:00 hodin

Cestovatelská beseda známé motorkářky.

Autor : Georges Feydeau
Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného téměř dokonalý manžel pan Champsboisy s poněkud
slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni?
A kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.
Hrají : Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, Michal Slaný, Petr Pěknic a další

Neděle 6. září od 19:00 hodin

emai l: rezer vace@ mdko .cz

POHÁDKOVÁ NEDĚLE

O KLUKOVI Z PLAKÁTU – DIVADLO D5 PRAHA
Na motivy večerníčku České televize.
Lukáš je žákem 1. třídy, bydlí na sídlišti v paneláku a chodí do školy kolem plakátovací plochy.
Jednoho dne se na ní objeví nový plakát s reklamou: “Za dobré vysvědčení knihu”, kde je namalovaný
úplně stejný kluk, jako Lukáš. Bodejť by ne, když autorem byl jeho tatínek – malíř. Náš Lukáš se
s Klukem z plakátu, také Lukášem, hned skamarádí a Kluk z plakátu začne chodit za Lukáše do
školy. Skamarádí se s vránou Šedivkou a pravidelně se potkávají s hudrující paní Procházkovou
a jejím psem Žulíčkem. Na plakátovací stěně je spousta reklam, které v příběhu začnou ožívat.

Autor : Francis Veber
Brilantní komedie. Nemusíte mít peníze; stačí, když si lidi myslí, že je máte.
Hrají : Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný,
Eva Čížovská, Ladislav Županič a další.

Pondělí 30. listopadu od 19:00 hodin
(původně 20. 4.) – abonentní cyklus

ENIGMATICKÉ VARIACE
– DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ

Autor : Éric Emmanuel Schmitt (FR)
Herecký koncert Jana Maléře a Martina Stránského, kteří nenechají vydechnout sebe ani diváky!
Drama stavící na dialogu – logickém, vtipném, jemně ironickém, intelektuálně jiskřícím –
a hlavně na dialogu mezi lidskými bytostmi.
Být vstřícný, to je úpadek, tvrdí slavný spisovatel Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí. Když jej
ale osloví novinář jednoho deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední,
nejuznávanější knize „Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých milostných dopisů,
který věnoval H. M. Koho skrývají tyto iniciály?
Hrají : Martin Stránský a Jan Maléř

Středa 16. prosince od 19:00 hodin
(původně 30. 3.) – abonentní cyklus

LAKOMEC – DIVADLO KALICH
Autor : Moliére
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších Moliérových děl. V hlavní postavě Harpagona zachytil věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav.
Moliére Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl a nadále bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, stranickou příslušnost, sociální původ, ale přesto ho lze najít v každé
době, v každém větším společenství. Komediální mistrovství Pavla Zedníčka je zárukou
dalšího zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ.
Hrají : Pavel Zedníček, Jana Švandová, Marika Procházková, Mojmír Maděrič,
Sarah Hlaváčová a další.

Úterý 22. prosince od 19:00 hodin

NOVINKA!

SVĚTÁCI – DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, městě plném lákadel a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v baru, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví
světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se proto do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natref í na trojici
podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?

Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

