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                                                                                              AŽ NAPRŠÍ A USCHNE 
  Noel Coward 

 
Uvádí: Divadlo Na Fidlovačce, Praha 
Hrají: Eliška Balzerová, Ladislav Županič, Marie Doležalová, Matěj Nechvátal, 
Iva Pazderková, Lukáš Rous, Vanda Chaloupková, Petr Batěk, Ludmila 
Molínová 
Režie: Jana Kališová 
 
Komedie slavného britského herce a dramatika Hay Fever, kterou uvádí Divadlo 
Na Fidlovačce pod názvem „Až naprší a uschne“, šumí vtipnými dialogy jako 

šampaňské. Předvádí bláznivý víkend v letním sídle slavné divadelní herečky na anglickém venkově roku 1920, kam si 
každý z členů její výstřední rodiny pozve svého hosta. V uměleckém prostředí neplatí obvyklé konvence, hosté jsou 
zmateni a podléhají nástrahám milostných hrátek. Energií nabitou herečku, která odmítá poklidně zestárnout a 
rozhodne se vrátit na jeviště, hraje Eliška Balzerová. 
 

 

                                                                                        KVARTET 
Donald Harwood 

 
Uvádí: Divadlo Bez zábradlí, Praha 
Hrají: Rudolf Hrušínský st., Veronika Freimanová, Jana Švandová a Zdeněk 
Žák 
Režie: Petr Slavík 
 
Laskavá komedie současného britského dramatika a oscarového scénáristy 

Ronalda Harwooda o nesmrtelnosti ducha a umění stárnout. 
Penzion pro vysloužilé operní umělce je poslední štací někdejších pěveckých virtuózů, Cissy,Wilfa a Reggieho. Příchod 
jejich bývalé kolegyně, slavné sopranistky Jean, která byla krátký čas Reggieho manželkou, rozvíří jinak poklidnou 
hladinu jejich životů. Plán zazpívat na tradičním koncertu k výročí narození Verdiho kvartet z Rigoletta je ohrožen. 
Přenesou se bývalí přátelé přes někdejší neshody a zášť? Podaří se jim sladit v zájmu hudby své odlišné povahy? Lze 
aspoň na chvíli zastavit čas a vzkřísit zašlou slávu? 
V křehké hře s velkou dávkou typicky britského humoru se dojemně, ale bez laciného sentimentu, hovoří o lidech, kteří 
možná už mají produktivní věk za sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli něco udělat a hlavně snít. 
 

 

                                                                        MUŽI ODCHÁZEJÍ, ŽENY PŘEŽIJÍ 
Arnold Wesker 

 
Uvádí: Studio Dva, Praha 
Hrají: Anna Šišková / Zuzana Mauréry, Jana Krausová, Jitka Schneiderová / 
Gabriela Míčová, Vojtěch Kotek 
Režie: Darina Abrahamová 
 
Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před 

lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a 



myslí si, že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. 
Tři dámy se setkají na nóbl večeři. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít i pravdu. A vůbec jim v tom 
nebrání přítomnost mladého muže, který střídavě hraje partnery všech tří. A protože Angličané mají důvtip v krvi, na 
závěr nemůže nepřijít i překvapující pointa. Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika poprvé v 
českém překladu nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa. Divadelní menu, které bude 
fajnšmekrům určitě chutnat. 
 

                                                                                            PANE, VY JSTE VDOVA 
 Miloš. Macourek, Jiří Vorlíček 

 
Uvádí: Městské divadlo Mladá Boleslav 
Hrají: Petr Bucháček, Václav Šanda, Martin Hrubý, Petr Prokeš,  Roman 
Teprt, Ivo Theimer, Miroslav Babuský, Petr Halíček j.h., Milan Koníček.h., 
Ivana Nováčková, Lucie Matoušková, Dagmar Teichmannová, Eva 
Horká, Eva Reiterová, Karolina Frydecká, Petr Mikeska 
Režie: Zdeněk Bartoš 
 
Podivná věštba nesmělého astrologa, trojí převtělení pomocí 

transplantace mozků, slavná herečka, již málem na zkoušce zastřelí nešikovný kolega rekvizitou, sadistická vražedkyně 
čekající ve vězení, zda ji skosí dřív elektrické křeslo nebo cirhóza jater, klinika, kde vyrábějí umělé bytosti z telecího 
masa, spiknutí proti králi fiktivní zemičky, který se rozhodl zrušit armádu.  
Divadelní adaptace dnes již kultovní filmové komedie, kde jisté je jen jedno: "H. . . hvězdy nelžou, Bo . . . Bobo!" 
 
 

                                                                                                 VÁLKA ROSEOVÝCH 
Warren Adler 

Uvádí: Divadlo A. Dvořáka, Příbram 
Hrají: Michal Dlouhý j.h., Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš Král, Petr 
Florián  
Režie: Ondřej Sokol 
 
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém 
dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by 

bylo krásné být sám a chce se rozvést… Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani 
jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty 
nejdrsnější naschvály, neustoupí ani o píď. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! 
 
 

                                                       V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU 
Jean Barier 

Uvádí: Divadelní agentura Harlekýn, Praha 
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona 
Postlerová / Miroslava Pleštilová, Barbora Petrová /  Malvína Pachlová, 
František Skopal / Martin Sochor, Jan Štastný / Jan Čenský 
Režie: Jan Novák 
 
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne 

rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.  
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice 
ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle 
zorientuje, a když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery a dokonce i 
složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, které neberou konce. 
 



 

                                                                                                VSTUPTE! 
Neil Simon 

Uvádí: Divadlo Na Vinohradech, Praha 
Hrají: Tomáš Töpfer, Viktor Preiss, Václav Vašák, Julie Juřičková, Ivana Uhlířová, 
Lukáš Příkazký / Ondřej Rychlý  
Režie: Martin Porubjak 
 
A  po letech jsou tu zase!  Lewis a Clark,  hvězdy amerického vaudevillu z období 

Zlatého věku komedie. „Slavná dvojice, jejichž dvě jména musíme vyslovit jako jméno jedno. Lewis a Clark jsou víc než 
dvojice. Jsou to dva vesele zářící paprsky, které splynuly v paprsek jeden.“ Pravdou však je, že tito dva komici se 
vzájemně hluboce lidsky nesnášejí. Po letech odloučení a upadání do bezvýznamnosti dostávají výjimečnou možnost 
znovu společně zahrát v televizní show svůj slavný skeč.  Zvítězí profesionalita nad nevraživostí? Podaří se jim 
comeback? 
Neil Simon, cenami ověnčený americký dramatik a scenárista, přivedl dvojici těchto směšných a dojemných 
vaudevillových klaunů poprvé na Broadway v roce 1972, a hned s úspěchem – nastudování se dočkalo více než šesti set 
repríz. Od té doby se hra dožila filmového zpracování, dalších nastudování na Broadwayi a desítek inscenací v celém 
světě. 
 

                                                                               VZTAHY NA ÚROVNI 
Edvard Taylor 

Uvádí: Divadelní společnost Háta 
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová / Olga Želenská /Vlasta Žehrová, Viktor Limr, 
Martin Sobotka/Martin Zouhar, Monika Absolonová/Kateřina Hrachovcová, 
Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta Žehrová, Pavel Nečas / Zbyšek 
Pantůček 
Režie: Antonín Procházka 
 

Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na 
vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Zjistíte, že vztahy jsou zde stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u 
jiných lidí, že se v nich křičí, lže a leze po kolenou.  
 
 

 
JAKÁ JE CENA PŘEDPLATNÉHO? 

 
 

I. pořadí Přízemí / řady 1- 7 | I. balkon / řady 1- 2 | Lóže 2 000 Kč 
II. pořadí Přízemí / řady 8- 16 | I. balkon / řada 3 1 840 Kč 
III. pořadí II. balkon 1 200 Kč 

 
 
 

Předplatné zakoupíte v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře 
Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora 

www.divadlo-kutnahora.cz 


