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Studio DVA divadlo, Praha
HOLKY JAKO KVĚT / Elaine Murphyová

Pá 11. února 2022 v 19 hodin 

Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marika Šoposká 
Režie: Jan Jirků 

Znáte ten pocit, když se vám během jediného roku obrátí život vzhůru nohama? 
Amber, její matka Lorraine i babička Kay o tom vědí svoje. 
Tři obyčejné ženy nám bez zbytečného sentimentu a s velkou dávkou humoru svěřují 
své radosti, trápení i svá nejniternější tajemství. Brilantně napsaná hra Holky jako květ 
(Little Gem) irské autorky Elaine Murphyové byla v roce 2009 oceněna Společností 
irských dramatiků a scénáristů jako nejlepší hra roku. V tom samém roce posbírala mnohá 
další ocenění, mimo jiné hlavní cenu poroty na slavném dublinském Fringe festivalu. 



Divadlo Na Jezerce, Praha
MAŠÍNI / Jan Jirků

St 2. března 2022 v 19 hodin 

Hrají: Milan Šteindler, Jan Slovák, Miluše Šplechtová, Kristýna Hrušínská, Daniel Šváb, 
            Bořek Joura 
Režie: Jan Jirků 

Původní česká hra na téma nedávné české historie, které už více než třicet let vzbu-
zuje kontroverzní názory. 
Bojovali s Hitlerem, bojovali s Gottvaldem, bojovali s Havlem. Štafetu svobody 
převzali Ctirad a Josef od svého otce – protinacistického odbojáře Josefa Mašína. 
Polovina národa je považuje za chladnokrevné vrahy, druhá za hrdiny. V Divadle Na 
Jezerce se na společensky vyhraněné téma „Mašíni“ snažili podívat z několika 
různých úhlů a zjistili, že s Mašíny je to jako se vším v životě – bez humoru by to 
nešlo, bez dojetí to není ono a bez vlastních zkušeností a svého názoru to nemá smysl. 



Divadlo Na Fidlovačce, Praha
EVA TROPÍ HLOUPOSTI / Fan Vavřincová, Pavel Šimák, Petr Vydra

Po 14. března 2022 v 19 hodin  

Hrají: Vendula Příhodová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová, Aneta Krejčíková,  
            Barbora Mošnová, Ctirad Götz, Sandra Pogodová, Zdeněk Maryška, Daniel
            Rous, Lukáš Rous, Lukáš Pečenka, Lukáš Adam
Režie: Pavel Šimák  

Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou 
českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžej- 
ním dílem. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil 
úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný �lm Martina Friče 
s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž 
v knižním vydání. Inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu navazuje.



Městské divadlo Mladá Boleslav
PES BASKERVILLSKÝ/ Arthur Conan Doyle, Petra Halbichová 

Po 2. května 2022 v 19 hodin

Hrají: Petr Prokeš, Roman Teprt, Petr Mikeska, Milan Ligač, Ivo Theimer, Lucie Končoková, 
            Martin Hrubý, Petr Bucháček, Eva Reiterová, Svatava Hanzl Milková, Veronika
            Bajerová, Milan Koníček j. h. 
Režie: Petr Mikeska

Pozvolna se stmívá, mlha houstne a z Velké grimpenské bažiny se ozývají děsivé zvuky… 
Vyje to snad opravdu pekelný pes přicházející si pro všechny členy rodu Baskervillů, 
jak se domnívají místní lidé? Jak zemřel sir Charles, kdo krade v londýnském hotelu 
boty a proč v noci pláče služebná Berrymorová? Nejen tyto záhady čekají na nejgeniál- 
nějšího detektiva všech dob, Sherlocka Holmese, který snad s pomocí houslí a věrného 
přítele Watsona přijde na kloub každé z nich. 
Nuže, nebojte se prokletí a vydejte se s námi na blata! Slavný příběh přinášíme v nové 
dramatizaci psané přímo pro Městské divadlo Mladá Boleslav. 





JAKÉ JSOU VÝHODY PŘEDPLATNÉHO?

– stálé místo v hledišti
– sleva 20% oproti běžné ceně vstupenky
– vstupenka je přenosná a můžete ji půjčit nebo darovat
– předplatného se netýká úprava cen vstupného během roku
– pravidelné zasílání Kulturního zpravodaje MTD poštou do schránky či e-mailem
– úspora času oproti nákupu jednotlivých vstupenek do divadla
– automatická rezervace na další sezónu
– držitelům ZTP a ZTP-P poskytnutí 50% slevy
– při hromadném zakoupení 10 ks abonentních vstupenek získáte jednu jako bonus

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ?

– předplatné získáte v pokladně Městského Tylova divadla
– veškeré informace Vám sdělíme na telefonním čísle +420 327 562 844
   nebo na e-mailu marketing@divadlo-kutnahora.cz
– informace naleznete také na webu www.divadlo-kutnahora.cz
– vstupenky zakoupíte v hotovosti nebo platební kartou


