
prosinec

POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN
John Patrick

Divadlo Palace, Praha

Hrají: Jiří Langmajer, Máša Málková, Petr Křiváček, 
David Suchařípa, Martina Hudečková, Lukáš Lang-
majer, Miluše Bittnerová

Duchařská komedie, ve které se střetává náš svět se 
světem zemřelých – aneb varování pro všechny, kteří 
se těší, že je po smrti čeká klidný život.

říjen

ŽELARY
Květa Legátová

Divadlo Rokoko, Praha

Hrají: Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, 
Oldřich Vízner, Jaromír Nosek, Veronika Janů, Viktor 
Dvořák a další

Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. 
Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebez-
pečí života, stejně jako všichni odbojáři po atentátu 
na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, 
v pozemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo. 
Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty 
a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení.

Originální divadelní adaptace dvou jedinečných 
českých knih od jedinečné české spisovatelky Květy 
Legátové Vás svým silným příběhem, dějem a vynika-
jícím zpracováním zcela pohltí.

listopad

HLEDÁM MILENCE, 
ZN. SPĚCHÁ

Miroslav Oupic, Jindra Kriegel
Divadlo Artur, Praha

Hrají: Jindra Kriegel, Bára Mottlová / Míša Kuklová,
Miroslav Šimůnek, Veronika Nová / Dominika Kadlčková 
a další

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti 
letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj 
přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou 
Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě 
peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak 
by ztratil dobré finanční zázemí. Jaroslav s Anetkou 
vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat 
dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout 
při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude 
hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její 
firmy. Situační černá komedie s velmi překvapivým 
koncem přibližuje s humorem a ironií co všechno jsou 
lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.

J E V I Š T Ě

LÓŽE

LÓŽEI. BALKON

II. BALKON

Ředitelka divadla
Veronika Lebedová

Informace o programech a akcích 
Městského Tylova divadla 

najdete na www.divadlo-kutnahora.cz

Pokladna divadla otevřena: 
po─pá 10─13 14─16

Tel. 327 562 844

Adresa: Masarykova 128, Kutná Hora, 284 01

Za finanční podpory města Kutné Hory

Změna programu vyhrazena

K U T N Á  H O R A

K U T N Á  H O R A

K U T N Á  H O R A

Tylovodivadlo
K u t n á  H o r a

    
-  

 T
yl

ovo divadlo   -

K u t n á  H o r a   
  

  

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
KLASICKÉ PŘEDPLATNÉ 

– sleva 20% z ceny běžné vstupenky
– zajištěné stálé místo v hledišti
– vstupenka je přenosná
– zasílání měsíčního zpravodaje na Vaši adresu
– pro držitele ZTP a ZTP-P sleva 50% 
 ze základní ceny vstupného
– při zakoupení 10 ks abonentních vstupenek  
 poskytneme jednu zdarma

STUDENTSKÉ PŘEDPLATNÉ
– je určeno pro všechny studenty do 26 let
– sleva 30% z ceny běžné vstupenky
– vstupenka je přenosná pro jiného studenta

Jediná podmínka pro získání výhodného studentského vstup-
ného je prokázání se studentským průkazem při zakoupení ab-
onentní vstupenky a při vstupu na představení. Tato podmínka 
platí i v případě zapůjčení abonentní vstupenky.

CENA PŘEDPLATNÉHO
 

                               I. pořadí    II. pořadí    III. pořadí
 

Klasické      1 920,-        1 760,-        960,-
 

Studentské      1 760,-        1 680,-        800,-
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VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
KLASICKÉ PŘEDPLATNÉ 

– sleva 20% z ceny běžné vstupenky
– zajištěné stálé místo v hledišti
– vstupenka je přenosná
– zasílání měsíčního zpravodaje na Vaši adresu
– pro držitele ZTP a ZTP-P sleva 50% 
 ze základní ceny vstupného
– při zakoupení 10 ks abonentních vstupenek  
 poskytneme jednu zdarma

STUDENTSKÉ PŘEDPLATNÉ
– je určeno pro všechny studenty do 26 let
– sleva 30% z ceny běžné vstupenky
– vstupenka je přenosná pro jiného studenta

Jediná podmínka pro získání výhodného studentského vstup-
ného je prokázání se studentským průkazem při zakoupení ab-
onentní vstupenky a při vstupu na představení. Tato podmínka 
platí i v případě zapůjčení abonentní vstupenky.

CENA PŘEDPLATNÉHO
 

                               I. pořadí    II. pořadí    III. pořadí
 

Klasické      1 920,-        1 760,-        960,-
 

Studentské      1 760,-        1 680,-        800,-



prosinec

POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN
John Patrick

Divadlo Palace, Praha

Hrají: Jiří Langmajer, Máša Málková, Petr Křiváček, 
David Suchařípa, Martina Hudečková, Lukáš Lang-
majer, Miluše Bittnerová

Duchařská komedie, ve které se střetává náš svět se 
světem zemřelých – aneb varování pro všechny, kteří 
se těší, že je po smrti čeká klidný život.

říjen

ŽELARY
Květa Legátová

Divadlo Rokoko, Praha

Hrají: Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, 
Oldřich Vízner, Jaromír Nosek, Veronika Janů, Viktor 
Dvořák a další

Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. 
Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebez-
pečí života, stejně jako všichni odbojáři po atentátu 
na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, 
v pozemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo. 
Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty 
a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení.

Originální divadelní adaptace dvou jedinečných 
českých knih od jedinečné české spisovatelky Květy 
Legátové Vás svým silným příběhem, dějem a vynika-
jícím zpracováním zcela pohltí.

listopad

HLEDÁM MILENCE, 
ZN. SPĚCHÁ

Miroslav Oupic, Jindra Kriegel
Divadlo Artur, Praha

Hrají: Jindra Kriegel, Bára Mottlová / Míša Kuklová,
Miroslav Šimůnek, Veronika Nová / Dominika Kadlčková 
a další

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti 
letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj 
přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou 
Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě 
peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak 
by ztratil dobré finanční zázemí. Jaroslav s Anetkou 
vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat 
dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout 
při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude 
hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její 
firmy. Situační černá komedie s velmi překvapivým 
koncem přibližuje s humorem a ironií co všechno jsou 
lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.

J E V I Š T Ě

LÓŽE

LÓŽEI. BALKON

II. BALKON

Ředitelka divadla
Veronika Lebedová

Informace o programech a akcích 
Městského Tylova divadla 

najdete na www.divadlo-kutnahora.cz
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