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BŘEZEN

KAKTUSOVÝ KVĚT
Abe Burrows

Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď právě má poměr s lehce naivní 
Toni Simmonsovou, která ho velmi miluje. Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je ženatý 
a má tři děti.
Nyní je ale všechno jinak, Julian se chce opravdu s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se 
musí sejít s jeho zatím platnou manželkou. Jenže, kde vzít manželku, když zubař žádnou 
nemá? Julian tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní asistentku Stephanii, aby jeho 
manželku předstírala... A kolotoč bláznivých situací se rozjede naplno.

Hrají: Lukáš Vaculík, Olga "Háta" Želenská/Adéla Gondíková, Betka Stanková/Kristýna Kociánová, 
Filip Tomsa/Václav Jiráček/Petr Buchta, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková, Juraj Bernáth/Jaroslav 
Slánský, Pavel Nečas/Roman Štolpa, Radka Pavlovčinová/Lucie Svobodová
Režie: Roman Štolpa

www.divadlohata.cz

Ne  19. 3. v 17:00 h.

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

NA PLNÝ COOLE
Originální divadelně-kabaretní představení, ve kterém se diváci budou moci opět setkat
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako obykle se mohou návštěvníci 
vystoupení těšit na oblíbené zábavné scénky, skeče a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků. Vystoupení je obohaceno mnoha videoprojekcemi
a nejrůznějšími kostýmy a převleky. Celé představení je velmi kreativní a vynalézavé,
v současné době žádný jiný umělec v ČR obdobný formát pořadu nenabízí.
                                                                 
Hrají: Zdeněk Izer

www.zdenek-izer.cz

Ne   26. 3. v 17:00 h.



Program 2023

PUSŤTE MĚ VEN!
Jean-Marie Chevret

Herecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu 
příhodně vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou 
hereckou příležitost v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de 
Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do televizního studia, neboť na programu bude 
přímý přenos galavečera na její počest. Už je vlastně na odchodu z bytu, téměř všechno 
připraveno, jen ještě musí spustit novou bezpečnostní roletu na terasu… a z vteřiny na 
vteřinu může být všechno jinak! Joce má najednou nekonečně prostoru pro mnohem 
otevřenější a sarkastičtější bilanci, než jakou jí předepisoval scénář pořadu. Před očima jí 
defilují všechny důležité okamžiky jejího života, a to zdaleka nejen ty zalité sluncem.
A pozor, autor připravil pro Joce a hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně 
překvapivý konec!

Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová Režie: Sabina Remundová
www.divadlokalich.cz           délka představení: 120 minut s přestávkou 

Út  9. 5. v 19:30 h.

Út  14. 4. v 19:30 h.

KVĚTEN

TAK JÁ LETÍM
Peter Quilter

Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své 
narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými 
kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním
a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat 
- ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahách
i radostech života.

Hrají: Anna Polívková    Režie: Petr Svojtka
www.adf.cz       délka představení: 100 minut + přestávka  

Po  5. 6. v 19:30 h.
ČERVEN

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

 Vážení a milí diváci, 
 dovolím si Vám popřát v novém roce zdraví, lásku, osobní spokojenost
a pohodu ve svých rodinách a přátele, kteří Vás nikdy nezklamou.

     Zdraví Maruška Chovanečková a celé divadlo


