
 

ÚNOR 

O vraždě krále a lásce tajných milenců“. Hra končí chvíli předtím, než začíná Shakespearův Hamlet!  Při psaní 
scénáře se Kašpar  snažil důsledně domýšlet, co muselo známým událostem předcházet – budete překvapeni! 
 
Hrají:  F. Kreuzmann, M. Steinmaslová, J. Potměšil, P. Lněnička, M.Kopečný / P. Zatloukal, E.M. Boušková, 
L. Jůza/M. Němec.  Režie: J. Špalek 
www. divadlovceletne.cz                    2 hod. 30 min. 

1 Pá  11. 2. v 19:30 h. 
2 So  12. 2. v 19:30 h. CLAUDIUS A GERTRUDA

BŘEZEN 

Děj  je zasazen do prostředí vesnického ochotnického divadla.Specifikem tohoto souboru je fakt, že jej tvoří 
pouze chlapi. Ženy v této dědině hrát divadlo jednoduše nebaví. Proto je repertoár ochotnického souboru 
postaven čistě na mužích a život divadla na vesnici se stává vysloveně pánskou záležitostí. Z tohoto stereoty-
pu vytrhne soubor až příchod mladého avantgardního režiséra, který se rozhodne nazkoušet s místními hvěz-
dami přelomové představení. Jeho volba je více než odvážná, bude zkoušet Tři sestry od Čechova. Hlavní 
postavy, tři ženy – Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Představení pojednává  s  patřičnou  dávkou  humoru 
a nadhledu o tomto netradičním zkušebním období. 
 
Hrají: B.Tichý, D. Rotter, A. Jirků, R. Novák, M. Trnavský. Režie a scénář: Dodo Gombár                                                      
www.frida.cz                      2 hod. 30 min. 

1 So 5. 3. v 19:30 h. 
2 Ne 6. 3. v 17:00 h. PÁNSKÁ JÍZDA

DUBEN 

Pojďte a navštivte s námi Benátky, místo rušných karnevalů a šumných tržišť. Místo nesmrtelné komedie Carla 
Goldoniho. Staňte se svědky toho, jaké  to je sloužit dvěma pánům zároveň. Kdože má tu drzost? No přece 
Truffaldino, prohnaný, lstivý a vtipný sluha. Chlapík, který Baví diváky na celém světě už skoro tři století. 
 
Hrají: Jan Potměšil – Truffaldino,  L. Julínková, I. Theimer/F.Kreuzmann, J. Kreuzmannová, R. Trtík, I. 
Remta, P. Herold, M. Čechová. Režie: F. Kreuzmann  
www.dsfk.cz                      2 hod. 15 min. 

Pa 8. 4. v 19:30 h. SLUHA DVOU PÁNŮ 
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C. Goldoni 



 

KVĚTEN 

Převzaté  představení  z Divadla  na Vinohradech.  Brilantně  napsaná  komedie  úspěšně  obletěla  celý  svět 
a dočkala  se mnoha  prestižních  ocenění. Starý mládenec  Manuel pravidelně  chodí  ke hrobu  své maminky 
a povídá si s ní. Když jí oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné 
překvapení. Energická matka se mu znovu začne plést do života... 
 
Hrají: V. Vydra, J. Jirásková/L.Švormová, J. Malá, M. Zahálka, L. Hruška, L. Trojan/M.Hlavica/B.Procházka, 
M. Peňázová/K.Seidlová aj. Režie: Radovan Lipus  
www.harlekyn.cz                     2 hod. 15 min. 

Ne 8. 5. v 17:00 h. VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 
E. Rovner

Hra začíná koncem 40. let min. století, kdy se Williams během svého pobytu v Římě konečně setká s hereč-
kou, pro níž touží psát. Prakticky ihned najdou porozumění jeden pro druhého a tak v období, které následuje, 
předkládá autor divákům životní peripetie obou umělců: jejich úspěchy i pády, jejich vztahy k přátelům i milen-
ců, a to vše zarámováno do padesátých a šedesátých let 20. století. 
 
Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner. Režie: Gregory Abels                                                      
www.reznicka.cz                     2 hod. 35 min. 

So 21. 5. v 19:30 h. ŘÍMSKÉ NOCI F. D. Alessandro
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Vážení a milí diváci,
přeji Vám hodně zdraví, lásky, štěstí a osobní spokojenosti
v novém roce. Za celé divadlo zdraví
           Marie Chovanečková
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