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9.00 a 11.0017.5.

Divadelní společnost Starý Návrat Praha
TAJEMSTVÍ BOŽENY NĚMCOVÉ
vstupné 100 Kč

Životní příběh jedné z našich největších českých spisovatelek v nevšedním 
propojení divadla, hudby a literatury.
Naše slavná spisovatelka Božena Němcová byla v českých dějinách 
nesmírně idealizovanou a příkladnou postavou. Byla dávána za vzor všech 
lidských ctností a považována za trpitelku týranou surovým manželem. 
Ale co když všechno bylo ještě jinak? Co když spousta dílků přepestré 
skládanky života byla prostě vynechána nebo neostře zamlžena?
Představení Tajemství Boženy Němcové je o nahé pravdě. Ukazuje 
tuto spisovatelku jako ženu více tváří a plnou paradoxů. Její častá 
zamilovanost byla podle všech faktů také určitou dobovou módou. 
Národní obrozenci totiž spojovali svoji touhu po volnosti také s jistým 
sexuálním osvobozením. Milenci Boženy Němcové byli: básník Václav 
Bolemír Nebeský, který byl u Němců na podnájmu, profesor přírodopisu 
Jan Helcelet, do kterého se Božena zamilovala, nicméně on vztah bral 
jen jako sexuální povyražení, lékař a publicista Vilém Dušan Lambl, její 
osobní lékař, nebo student Hanuš Jurenka, který jí po ukončení studií 
opustil a další. Není známo, kolik milenců měla Němcová ve skutečnosti. 
Ona se ovšem svým milostným životem příliš netajila, za což si vysloužila 
od tehdejší společnosti odsouzení a pověst slavné, nicméně chudé 
„nestoudnice“.
Toto představení ale není žádným zjednodušujícím bulvárem! Je 
dramatickým vyprávěním o životě plném zvratů. Vyjadřuje obdiv ke 
statečné ženě těžce zkoušené svody osudu. Rehabilituje jejího manžela 
Josefa Němce, který nebyl žádným tyranem, ale spíše spolubojovníkem 
a také spolutrpitelem své životní družky. A hlavně symbolickou formou 
varuje, že za spoustu fatálních životních okolností si mohou lidé sami 
díky svým špatným rozhodnutím. Dvě postavy milenců - básníků jsou 
zde také hudebníky a zahrají ukázky dobové romantické hudby a písní z 
doby B. Němcové. Kromě tragiky obsahuje tato hra také spoustu humoru 
a absurdity, která může leccos napovědět i lidem v současnosti!
Představení je uváděno v rámci cyklu „Literatura a její velikáni na 
jevišti“.
Inscenace vedle výrazného estetického zážitku přináší žákům a studentům 
sugestivní a nevšední setkání s českou spisovatelkou BOŽENOU 
NĚMCOVOU i dobou, ve které žila a tvořila.
Inscenace je určena žákům 7. - 9. tříd ZŠ a studentům středních škol.
Délka představení: 70 minut bez přestávky.

Pondělí
8.30 a 10.0011.6.

LISTOVÁNÍ – cyklus scénických čtení
Douglas Adams: STOPAŘŮV 
PRŮVODCE GALAXIÍ
jednotné vstupné 70 Kč
První část z ručníkové trilogie o pěti dílech.
Tato bravurní parodie na sci-fi je dnes již klasické dílo. Komplikovaný 
a originální příběh začíná zničením Země, která musí udělat místo 
nové galaktické dálnici. Hlavní hrdina příběhu, docela obyčejný, ale 
sympatický pozemšťan jménem Arthur Dent, má to štěstí, že s pomocí 
svého přítele Forda Prefekta, údajně nezaměstnaného herce, z něhož 
se vyklube mimozemšťan, stopne kosmickou loď, a tak se mu podaří 
uniknout z místa katastrofy. Ford Arthura nabádá, aby netruchlil pro 
ztracený domov, vždyť může zažít tolik zajímavých věcí - Galaxie stojí 
za to, aby ji člověk (popřípadě jakýkoliv jiný tvor) důkladně procestoval. 
Tato legendární záležitost nemůže v repertoáru LiStOVáNí chybět, stejně 
jako Váš ručník při cestování, pardon, stopování.
Jedno z nejúspěšnějších scénických čtení řady LISTOVÁNÍ.cz. Inscenace 
rozvíjí zábavnou formou motivační složky osobnosti žáků a studentů. 
Scénické čtení v podání souboru Listování.cz zaručuje zábavnou, ale 
velmi inspirativní podívanou.
Inscenace je určena žákům 2. stupně ZŠ a středních škol.
Délka představení: cca 60 minut.

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV

RUDOLF GABRIEL (KVĚTEN)
MARIE SMOLENOVÁ (ČERVEN)



KVĚTEN / ČERVEN 2018
Čtvrtek 
19.3010.5.

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky...
I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje!
Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, 
kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Jednou 
večer spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. 
Zatímco Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože zklamání z mužů 
zažila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich vztah 
nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik 
nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních 
přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva měli 
ještě šanci...?
Režie: PETR KRACIK.
Hrají: ALEŠ HÁMA a TEREZA KOSTKOVÁ.
Délka představení: cca 2 hodiny a 20 minut s přestávkou.

Divadlo V Rytířské – Starworks Praha
Terrence McNally: 
FRANKIE a JOHNNY 
vstupné 380 / 190 Kč

Neděle 
15.0013.5.

Volně na motivy stejnojmenné knížky divadelníka a češtináře s neotřelým 
smyslem pro humor. Vaše děti mohou znát večerníček vyprávěný Jiřím 
Lábusem.
Veselá pohádka o vose Marcelce, která nemá křidélka, ale svému osudu 
se nepoddává a naplno se raduje ze života. S komářími bratry Jarunem a 
Marunem a dalšími kamarády podniká nebývalá dobrodružství, při kterých 
se tají dech...
Režie: Daniel Hrbek.
Hrají: herci a herečky Divadla NÁMĚSTÍČKO.
Příjemná inscenace pracující zvládnutými a přiměřenými divadelními 
prostředky. Inscenace v podání tohoto divadla zaručuje dětem i rodičům 
poutavou a imaginaci rozvíjející podívanou s poučným příběhem.
Inscenace je určena dětem ve věku 4 – 9 let i jejich rodičům a prarodičům.Délka 
představení: cca 130 minut s přestávkou.
Délka představení: cca 55 minut. 

Divadlo Náměstíčko Praha
Milan Čunderle: JAK BYLA VOSA  
MARCELKA RÁDA, ŽE JE! 
jednotné vstupné 70 Kč

NEDĚLNÍ 
POHÁDKA

předplatné 

jaro 2018

Nová původní česká komedie o mužích a ženách na síti i bez ní. Dnes již 
kultovní inscenace Šumavského ochotnického spolku, která vyprodává 
divadelní sály.
Třeskutá komedie o mužích a ženách na síti i bez ní. Mojžíš, Izák, Eliáš, 
Ráchel a Ester žijí ve světě „nových zákonů“. Na začátku byla přeci jen 
temnota. Tak proč to zase jednou nezkusit?! I Bůh řekl: „BUDIŽ TMA!“ 
Padá Vám síť? Tak si něco přejte!
Komedie je mimo jiné o svobodě, manipulaci, lásce, osamělosti, 
opravdovém sdílení, pravdě i řízené lži. To vše je zabaleno do úhledně a 
příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme s jistým dobře 
nabroušeným a něžně divákovi přiloženým existenciálním ostřím.
Režie, výprava a hudební dramaturgie: Jaromír Hruška.
Hrají: MIROSLAV FUCHS, LUCIE KUTTENBERGOVÁ, MIROSLAV 
GROS a KATEŘINA PECHOVÁ.
Délka představení: 1 hodina a 30 minut bez přestávky.

Úterý 
19.3015.5.

ŠOS Prachatice
Jaromír Hruška: 
HOTEL BLACKOUT 
jednotné vstupné 160 Kč

předplatné 
GOLD 

jaro 2018

PETR NÁROŽNÝ v hlavní roli brilantní anglické komedie ve stylu „JISTĚ, 
PANE MINISTŘE“!!! Žhavá novinka na českém jevišti!
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se 
rázně zatočit se zábavným průmyslem a hazardem. Jenže má to jeden háček 
– na šéfa vládního kabinetu George Venablese 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 zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro komediální 
žánr s pověstným anglickým humorem.
Úprava a režie: VLADIMÍR STRNISKO.
Hrají: PETR NÁROŽNÝ, Máša Málková, Andrea Daňková, Jakub Štěpán, 
Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová, Jan Čenský, Martin Zahálka  
a další.
Délka představení: cca 2 hodiny s přestávkou.

Čtvrtek 
19.3017.5.

Agentura Harlekýn Praha
Edward Taylor, John Graham: PARDON ME, 
PRIME MINISTER: CO TAKHLE  
KE ZPOVĚDI…         vstupné 480 / 240 Kč

předplatné 

jaro 2018

Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým snem. 
Prochází učňovským obdobím v časech první republiky, zažívá dramata 
druhé světové války a svůj život uzavírá v nelehkých časech budování 
socialismu v Čechách. Jeho dramatickou a nevšední cestu vylíčil ve známé 
novele Bohumil Hrabal svým nezaměnitelným a nádherným českým 
jazykem, typickým humorem i uměním paradoxu. 
Hrají: VIKTOR KUZNÍK, PAVEL BATĚK A PAVEL RÍMSKÝ.
Délka představení: 130 minut s přestávkou.

Sobota 
19.3019.5.

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
B. Hrabal, I. Krobot, P. Oslzlý: OBSLUHOVAL 
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
vstupné 400 / 200 Kč

předplatné 

jaro 2018

V centru příběhu, který je založený na skutečných událostech stojí britský 
král, který právě nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním, které stejně 
jako jeho nesmělost a psychická zranitelnost zásadně ohrožují budoucnost 
království, jenž se nachází na prahu světové války a naléhavě potřebuje 
silnou a kvalitní osobnost ve svém čele. Seidlerova působivá a emotivně 
silná tragikomedie je skvělou hrou o překonávání vlastních slabostí, 
opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném mužství.
Režie: PETR KRACIK. Hrají: MARTIN STRÁNSKÝ, DUŠAN SITEK, 
SIMONA VRBICKÁ, PETRA HORVÁTHOVÁ a další.
Délka představení: 2 hodiny 45 minut s přestávkou.

Úterý 
19.3029.5.

Divadlo Pod Palmovkou Praha
David Seidler: 
KRÁLOVA ŘEČ 
vstupné 460 / 230 Kč

předplatné 

jaro 2018

Náhrada za představení za „PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM”. 
Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné 
příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se 
spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi 
světa. Text Johna Fiskeho slavil úspěch už u sousedů na Slovensku, kam 
ho přivedl jeho velký fanoušek Milan Lasica. Na českou divadelní scénu 
se dostává poprvé.
V mnoha rolích hrají: FILIP BLAŽEK a MIROSLAV VLADYKA.
Délka představení: 120 minut s přestávkou.

Sobota 
19.309.6.

Divadlo Kalich Praha
John Fiske: 
TITANIC 
vstupné 400 / 200 Kč

předplatné 

jaro 2018

Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku ve výškovém 
domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy přijdou o práci a jejich byt 
je vykraden. K tomu je navíc začnou otravovat vlezlí a závistiví sousedé. 
Zdá se, že všechno, co se mohlo pokazit, už se pokazilo a teď je konečně 
na řadě nějaká dobrá zpráva…
Hrají: KAMIL HALBICH, SIMONA STAŠOVÁ, VASIL FRIDRICH, 
VERONIKA JENÍKOVÁ, ZUZANA MIXOVÁ, HELENA KAROCHOVÁ 
a MAGDALÉNA WEIGERTOVÁ.
Délka představení: cca 2 hodiny a 20 minut s přestávkou.

Neděle 
19.3010.6.

Agentura Harlekýn Praha
Neil Simon: 
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE 
vstupné 540 / 270 Kč

předplatné 
GOLD 

jaro 2018

Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat český 
knedlík. V Kanadě, kde žila s českým hokejistou, na Seychelách, kde žila 
 s uprchlým kontroverzním podnikatelem, i na Antarktidě, kde žila s elitním  
vědcem. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, velkopaštikář Boris. 

Čtvrtek 
19.3031.5.

Divadlo Kalich Praha
Petr Kolečko: 
DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ 
vstupné 420 / 210 Kč

předplatné 

jaro 2018

Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV.. 
Svatba s Ivetou tak může být jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově 
komnatě. A přes den golf na zdejším hřišti. Boris miluje golf, stejně jako 
jeho svědek Vojtěch, celebrita kosmonaut, který se právě vrátil z mise na 
Marsu, a stejně jako družička Ivety Marika, dcera stavitele golfových hřišť. 
Všichni mají svůj hendikep…
Vyhledávaný scénárista Petr Kolečko a uznávaný režisér David Drábek 
se po velice úspěšné inscenaci našeho divadla Žena za pultem 2: Pult 
osobnosti opět scházejí nad novou komedií.
Režie: David Drábek. Hrají: VÁCLAV KOPTA, LUCIE BENEŠOVÁ, 
IGOR CHMELA, JANA BERNÁŠKOVÁ.
Délka představení: 120 minut s přestávkou.


