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Základní informace
Základní informace
Všechny potřebné informace k divadelnímu 
předplatnému obdržíte v předprodeji vstupenek 
MěKS v přízemí městského domu kultury, 
tel.:  383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Držitelé předplatného v sezoně 2017 – 2018 mají 
přednostní právo na zakoupení stávajícího místa za 
předpokladu, že je zakoupí od  18. 6. do 4. 7. 2018 

Od  9. 7. do 31. 7. nabízíme předplatné ve volném 
prodeji.

Ceny předplatného
1 900 Kč 
1 300 Kč  senioři (nad 65 let) a ZTP
   950 Kč  děti a studenti

(ceny jsou uvedené za osm divadelních představení)

Možnost zasílání pozvánek
 e-mail
 sms (20Kč)

Cena vstupenek na jednotlivá divadelní 
představení se bude řídit celkovými náklady 
spojenými s příslušným divadelním představením.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Divadelní sezona    A



DIVADLO V RYTÍŘSKÉCHVILKOVÁ SLABOST / Donald Churchill

Překlad: Blanka Couvreurová a Alexander Jerie
Režie: Petr Hruška

Hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra 
Černodrinská / Sára Sandeva

Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. 
Dvě děti. Dva roky po rozvodu.
On, úspěšný kameraman z reklamky, čerstvě oženěný 
s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě.
Ani ona na první pohled nestrádá – od svatby 
s  jejím novým partnerem ji dělí už jen tři dny.

Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, 
kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní 
prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné cennosti.
Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, 
s  nadějnou vyhlídkou na své nové životy.
Navíc jejich společné setkání s odstupem času 
jenom potvrdí, že se nemohou vystát. Nemohou si 
říct ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů.
Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch 
začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti 
– a  Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí 
udělat především ve svých vztazích.
Podlehnou této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí 
své dosavadní životní postoje a názory na 
toho druhého? A jak tím vším zamíchá jejich 
osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy?
Situace se komplikuje a vše dopadne jinak, než 
by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní 
kapitola může mít pokračování…

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



PARDON ME, PRIME MINISTER / Edward Taylor 
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...

AGENTURA HARLEKÝN

Petr Nárožný v hlavní roli anglické komedie.

Překlad: Martin Fahrner 
Úprava a režie: Vladimír Strnisko 

Hrají: 
premiér George Venables - Petr Nárožný
tajemník Rodney Campbell - Jaromír Nosek / Jakub Štěpán / 
Martin Zahálka jr.
ministr financí Hektor Cramond - Jan Čenský / Martin Zahálka
dcera Shirley - Máša Málková / Kateřina Sedláková

manželka premiéra Sybil - Zuzana Slavíková / Ilona Svobodová 
Dora Springrová, matka Shirley - Ilona Svobodová / 
Zuzana Slavíková 
novinářka Jane Brooková - Karolína Vágnerová/Andrea 
Daňková nebo Jiřina Daňhelová 

Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit 
volební slib a chystá se rázně zatočit se zábavním 
průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu 
– na šéfa vládního kabinetu George Venablese 
se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 
nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé 
slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, 
příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu 
zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro 
komediální žánr s pověstným anglickým humorem.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



KOČKA V OREGÁNU / Torben Betts DIVADLO KALICH

Britský komediální hit poprvé v Praze

Překlad: Michal Zahálka
Režie: Lída Engelová

Hrají:
Dawn - Barbora Hrzánová
Alan - Radek Holub
Emily - Klára Cibulková
Oliver - Zdeněk Velen 

Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských 
komedií nabízí spoustu humoru i vážného citu 
a  velké příležitosti pro výjimečně obsazený 
čtyřlístek herců. Střet jemných velkoměstských 
intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné 
ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví 
tato konverzačně – situační komedie, která 
pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty 
naší současnosti a staví na precizních dialozích.
Hra se stala hned po své londýnské premiéře 
v roce 2014 obrovským diváckým hitem a její 
uvedení provázely i recenze plné superlativů.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ / Michael Parker DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA

Režie: Roman Štolpa

Hrají:
Harry Douglas -Lukáš Vaculík
Perkins - Viktor Limr / Pavel Nečas
Joe - Filip Tomsa
Kapitán South - Zbyšek Pantůček / Martin Zounar /  
Juraj Bernáth
Debbie - Kristýna Kociánová / Hana Kusnjerová /  
Radka Pavlovčinová

Marian - Mahulena Bočanová  /  Adéla Gondíková /  
Betka Stanková
Faye - Veronika Jeníková  /  Olga „Háta“ Želenská
Lois Douglasová  - Ivana Andrlová  /  Pavla Vojáčková

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve 
Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na 
víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu 
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich 
dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry 
se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož 
si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne.
Jak to dopadne? Vrátí se Lois také s vlastním 
postranním úmyslem? A co sluha Perkins, najde 
si také lásku? Oblíbený a zkušený autor frašek 
Michael Parker slibuje překvapivý konec a množství 
komediálních situací.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Městské kulturní středisko
Strakonice



HRDÝ BUDŽES / Irena Dousková DIVADLO PŘÍBRAM

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky 
Ireny Douskové. 

Režie: J. Schmiedt

Hrají:
Helenka Součková - Bára Hrzánová
žena, soudružka, maminka, babička, paní učitelka - Jarmila 
Vlčková
muž, soudruh, tatínek, dědeček, Pepíček - Libor Jeník

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází 
tragikomickými roky husákovské normalizace, tak 
jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí 
i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla 
v  jednom „nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí 
sled komických příhod, trapných zážitků, drobných 
i  větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, 
ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 
2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli 
Helenky Součkové.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



ENIGMATICKÉ VARIACE / Eric-Emmanuel Schmitt DIVADLO  J.K. TYLA V PLZNI

Psychologická detektivka plná záhad ze života dvou 
mužů.

Překlad: Michal Lázňovský
Režie: Jan Burian

Hrají:
Abel Znorko - Martin Stránský
Erik Larsen - Jan Maléř

„Být vstřícný, to je úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel, 
nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou 
arogancí. Už léta žije sám, na vzdáleném ostrově 
v Norském moři; nepřijímá návštěvy a razantně 
odmítá všechna interview. Když jej ale osloví 
novinář jednoho regionálního deníku, překvapivě 
souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, 
nejuznávanější knize „Zapřená láska“ – románu 
složeném z vášnivých milostných dopisů, který 
věnoval H.M. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího 
spisovatel tají? A o čem všem ví novinář? Enigma – 
záhadu, zastřenější než se zdálo, budou postupně – 
s  jízlivostí i odzbrojujícím citem – oba muži odkrývat.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



SLUHA DVOU PÁNŮ / CARLO GOLDONI DIVADLO  J.K. TYLA V PLZNI

Lež má krátké nohy, musí utíkat. Slavná komedie 
tehdy osmatřicetiletého klasika vychází ze situačního 
mistrovství komedie dell’arte a současně prozrazuje 
autorovu schopnost napsat jiskrné, životné postavy.

Režie: Natália Deáková

Hrají:
Pantalone de Bisognosi - Antonín Procházka
Clarice, jeho dcera - Klára Krejsová

Doktor Lombardi - Josef Nechutný
Silvio, jeho syn - Ondřej Vacke
Beatrice - Andrea Mohylová
Florindo Aretusi - Pavel Neškudla
Truffaldino, sluha - Jaroslav Matějka
Smeraldina, komorná Clarice - Štěpánka Křesťanová
Brighella, hostinský - Jan Maléř
Hudebník - Marek Mikulášek / Petr Kotora

Středem děje je vychytralý sluha Truffaldino, který 
přesvědčí sám sebe, že je schopný sloužit dvěma 
pánům současně. Ale vstupuje do vypjaté situace 
proměn, kdy se milenci hledají a míjejí, totožnost 
se skrývá i odkrývá, svatby se připravují a  vzápětí 
ruší. Láska a přátelství jsou podrobovány zkouškám. 
Zmatky a nedorozumění se vrší a  zauzlují s vydatným 
přispěním právě Truffaldina, který se situace snaží 
řešit, ale přitom si nezapomíná přihřívat svoji 
soukromou polívčičku.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



MISERY / William Goldman podle románu Stephena Kinga STUDIO DVA

Překlad: Pavel Dominik
Režie: Ondřej Sokol

Hrají:
Annie - Zlata Adamovská
Paul - Petr Štěpánek
Buster, šerif - Petr Pěknic / Petr Meissel
 

Divadelní adaptace světového bestselleru
mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovská 
v  mimořádné a naprosto nečekané roli oddané 
fanynky, a Petr Štěpánek coby spisovatel, jehož knihy 
hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou láskou, že je pro 
ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace temného 
humoru a dechberoucího napětí. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



Městské kulturní středisko
Strakonice

e–mail: meks@meks-st.cz, www.meks-st.cz
Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831 Strakonice, tel.: +420 383 311 535

Dům kultury Strakonice 
tel: 383 311 535

Po – Pá 9:00 – 16:00 hod.



Městské kulturní středisko
Strakonice


