
Program divadel na leden 2013 
Zamlouvejte prosím 2 vstupenky. Počet vstupenek je omezený.      

Datum Divadelní představení

Cena jedné 
vstupenky 

Plná 
cena

Cena po 
dotaci 
ze SF 
nebo 
FKSP

Divadlo Bez Zábradlí

úterý
8. ledna
 19.00

Indická banka
Alain Kraft, realitní makléř si chce ve své bance vyzvednout peníze. Dozvídá se, že banka 

byla odkoupena indickou  společností Bank of India, a že jeho účty jsou zablokovány v 
Dillí. Kafkovská komedie na půdorysu absurdní francouzské grotesky skvěle rozvádí 

původní nevinnou zápletku a dohání hlavní postavu téměř k šílenství. Hra francouzského 
herce a dramatika Sébastiena Thiéryho měla premiéru v roce 2009 v pařížském divadle 
Hébertot. Kromě značného diváckého úspěchu získala i významné uznání kritiky – byla 

oceněna prestižní cenou Molière za rok 2009 za nejlepší komedii. Hrají: Josef Carda,  Dana 
Morávková,  Zdeněk Žák, Johanna Tesařová, Karel Heřmánek ml.

390,-

5. řada

195,-   

středa
16. ledna

 19.00

Mandarinkový pokoj
Komedie plná francouzského humoru a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí v pěti vtipných 

jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním zakončením. Čtyři herci se v nich 
převtělují do více postav , prožívají více osudů. Vše se odehrává v malém pařížském hotýlku 

a v záhadném pokoji, nazvaném mandarinkový, který má vlastní příběh. 
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský, Bibiana Ondrejková

390,-

5. řada

195,-   

úterý
22. ledna

 19.00

Fatální bratři
Co se může stát s člověkem, když prognózy hvězd bere vážně. Ze dvou bratrů je jeden 

dítětem štěstěny, naopak druhému se nic nedaří. Hvězdy praví, že ten úspěšnější zanedlouho 
zemře a smolař bude mít dlouhý život. To způsobí, že si nešťastník začne „nepochopitelně" 

vážit svých neúspěchů a zuřivě se brání štěstí. Hrají: Josef Carda/Viktor Limr, Antonín 
Procházka, Simona Postlerová/Jana Malá, Oldřich Vlach, Lenka Zahradnická/Jana 

Pidrmanová, Vilém Dubnička, Eva Janoušková/Týny Průchová/Michaela Zemánková

390,-

6. řada

195,-   

Divadlo Na Vinohradech

středa
9. ledna
 19.00

Jak udělat kariéru snadno a rychle
Jak se z umývače oken stát ředitelem? Není lepší rady než zhlédnout americký muzikál Jak 
udělat kariéru snadno a rychle. Vypráví příběh ambiciózního mladíka J. P. Finche, který se 
začte do příručky zaručující úspěch ve světě velké firmy. Postup po kariérním žebříčku mu 

však komplikují okolnosti, s nimiž příručka nepočítá - ředitel firmy, jeho nafoukaný 
synovec, a také půvabná sekretářka Rosemary. 

 Hrají: J. Pierrepont Finch   Michal Novotný 

Rosemary Pilkingtonová   Barbora Poláková 

J. B. Biggley   Jaromír Meduna 

Bud Frump   Pavel Batěk 

Hedy   Jana Stryková / Kateřina Brožová 

Bratt   Pavel Rímský 

Gatch   Jiří Čapka 

Twimble   Jaroslav Satoranský 

Smitty   Simona Postlerová / Jana Malá    a další

340,-

13. řada

170,-   



Divadlo Broadway

sobota
12. ledna

 14.00

Klíč Králů
Ve Městě středů, ve kterém se obyvatelstvo skládá z Lidí, Elfů, Upírů, Ušounů a Zombíků, 
vyschne jednoho dne náhle jejich jediný pramen vody. Způsobí to ve městě přirozeně velký 
chaos. Vypadá to proto nejdřív jako štěstí, že nepříliš oblíbení Orkové začnou prodávat ve 

městě vodu, kterou vezou ze svých dolů za lesy. Její přemrštěná cena ale vede k velké 
nespokojenosti. Proto se sejde již zaprášená Rada králů, ve které je každá zmíněná skupina 
zastoupena svým králem. Králové jsou evidentně zoufalí a nezvyklí cokoliv ve městě řešit. 

Nepříliš bystrý král Ušounů, spíš náhodně zmiňuje knihu, která byla nalezena pod vyschlým 
pramenem vody. Kniha vzbuzuje eminentní zájem hlavně u krále Upírů. Tuší, že se kniha 
neobjevila náhodou. Ale pro její rozluštění se musí oslovit velký Čaroděj Strig, který žije 
léta mimo společnost. Čarodějka podob Efine je jedinou osobou, která srkryt tajemného 

čaroděje zná. Rada ji prosí o pomoc. Efine vyhledá Striga a vyřizuje mu prosbu Rady. Tím 
nastane odpočet k osudové věštbě. 

Hrají: STRIG – Čaroděj ohně - Josef Vojtek, Tomáš Trapl

GRG – Král skřetů - Petr Kolář, Jan Apolenář

KELO – Král upírů - Marian Vojtko, Radim Schwab

KEKSI – Král ušounů - Vilém Čok, Filip Gröger

ILLA – Král vran - Jakub Šlégr, Tomáš Hundža

KAREL – Král lidu - Henrich Šiška, Michal Slaný

LEV – Král jezer - Ondřej Izdný, Ondřej Ruml 

a další

550,-

16., 17 
řada

275,-
(pro 

zaměst-

nance)

350,-
(pro rod. 

přísl.)

Divadlo Kalich

pátek
11. ledna

 19.00

Pomáda
Pomáda patří mezi nejdéle uváděné tituly v muzikálové historii. Získala celkem 7 nominací 
na Tony Awards (divadelní verze Oscarů) a zhlédlo ji více než 5 miliónů diváků v různých 
koutech planety, byla přeložena do 37 jazyků. Divácké rekordy ve všech zemích trhala také 

její filmová verze s Johnem Travoltou a Olivií Newton – John v hlavních rolích. 

Hrají: Danny - Jan Kříž, Roman Tomeš, Přemysl Pálek

Sandy - Nela Pocisková, Kateřina Steinerová, Veronika Gidová

Kenickie - Tomáš Savka, Petr Novotný

Rizzo - Michaela Doubravová, Markéta Procházková

Doody - Tomáš Löbl, David Gránský

Frenchy - Nina Horáková, Marie Blahynková

Roger - Juraj Bernáth, Michal Pleskot

567,-

14. řada

285,-
(pro 

zaměst-

nance)

370,-
(pro rod. 

přísl.)

Divadlo U Hasičů

středa
30. ledna

 19.30

     Caveman    
"Obhajoba jeskynního muže", kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje 
humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají 
často nedorozumění.. Hraje: J. Holík/ J. Slach

  380,-   

8. řada

190,-

Objednávky: Pavel Čermoch – tel. 737332290,774199272, pavel.cermoch@centrum.cz
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