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JIRÁSKOVO DIVADLO a SÁL JOSEFA  CAPKA

LEDEN
Divadlo MALÉhRY

Daniela Zbytovská: „BIOSTORY“
Režie: MALÉhRY
Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská
Komedie o tom, jak se na jedné straně viditelně prospěšná idea může v rukou „nepravých“ stát pastí pro ty 
slabší, hledající. Refl exe dnešní společnosti, našich představ a snů… Děj je zasazen do prostředí fi ktivního Bio-
kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. 
Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO… BIO totiž nemusí 
označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uznání 
ve vnějším světě, dnes chce „poznat sám sebe“. Obojí může být dobrý byznys!

BŘEZEN
Divadelní soubor Temno Týniště nad Orlicí

David Drábek: „KOULE“
Režie: Eva Drábková
Hrají: Ladka Šťovíčková, Eva Bartošová, Iva Březková, Lea Stolínová, 

Alena Větvičková, Jan Štefek, Jirka Novák, Libor Stolín, David Derner,
Jan Dušek, David Šalata

Hlavní hrdinkou komedie je bývalá slavná atletka, která rekapituluje svůj život plný komických, trapných, ale 
i bolestných protikladů. Autor David Drábek mimo jiné uvádí: „… a dál je tu strašidelné téma státem zřízeného 
dopingu, kdy bylo sportovcům dávkováno takové množství svinstev, že jim to nevratně poškodilo zdraví. 
A do tohohle ďábelského bolševického projektu byla zapojena i spousta lékařů, kteří tak prohráli zápas se svým 
svědomím a přísahou – o tom je hra KOULE víc než o čemkoliv jiném.“

S laskavým autorovým svolením hraje Divadelní spolek Jirásek – skupina TEMNO z Týniště nad Orlicí 
od 12. 4. 2013 tuto divadelní inscenaci na jevištích nejen Královéhradeckého kraje.

DUBEN
Činoherní studio Bouře
Jean - Claud Islert: 

„TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ 
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE“
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Jana Kotrbatá/ Beata Kaňoková, 

Kristýna Frejová, David Punčochář
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující fi rmu. Jednoho dne ale srazí autem 
bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.

Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo ji podvádí? Daří se jeho fi rmě? Anebo 
naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě…

Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá chvíle! Nebo ano?

KVĚTEN
Divadlo UNGELT

Gail Louw: „MISS DIETRICH LITUJE“
Režie: Radovan Lipus
Hrají: Regina Rázlová a Simona Postlerová
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím 
rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?

ZÁŘÍ
Činoherní studio Bouře
Jaime Salom: 

„INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE“
Režie: Jana Janěková
Hrají: Robert Jašków, Jitka Ježková, Kateřina Sedláková, 

Michal Slaný/ Peter Pecha
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou komedií, vtipnou a zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným humorem 
odhalují detaily soužití mezi muži a ženami. Ukazuje Ráj, v němž mohla být na pár chvil akceptována perspektiva 
existence svobodné ženy s vlastními názory, jako rovnocenné partnerky muže. Pointa zůstává viset ve věčné 
otázce co bylo, je a bude?

ŘÍJEN
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Dramatizace fi lm. komedie Z. Podskalského a V. Blažka: 

„SVĚTÁCI“
Režie: Jaroslav Souček
Hrají: Jiří Trnovský, Jan Antl, Ivo Hambálek, Květa Vídeňová, Věra Křičková, 

Stanislava Holečková, František Pivoňka, Ivana Richterová a další
Tři socialističtí fasádníci se v Praze šedesátých let snaží o to, aby se z nich stali intelektuálové a oslnili 
dámy z nóbl společnosti. Dramatizace známé fi lmové komedie Z. Podskalského a V. Blažka v podání souboru 
DS Kolár Police nad Metují.

PROSINEC
Divadlo Bolka Polívky

Bolek Polívka: „ŠAŠEK A SYN“
Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Milan Král, 

Jiří Fretti Pfeifer, David Rotter
Převýchova mladého šlechtice v šaška. To vše za trest, a v sedmi obrazech.

Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic je pod jeho vedením 
– a za asistence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně 
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek.

Prodej abonentek:
29. 10 - 2. 12. 2019 - možnost výměny stávajících abonentek za nové a případně výměna místa neprodaného v roce 2019
29. 10. - 20. 12. 2019 - prodej novým zájemcům o předplatné, možnost výběru z dosud neprodaných míst

DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ 
NA ROK 2020


