
Výhody předplatného 
 

Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hledišti divadelního sálu Kulturního domu Střelnice 

v Jindřichově Hradci na danou sezónu. Předplatným vám poskytujeme slevu až 15 % dle druhu 

představení a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je přenosný (můžete ho darovat 

nebo zapůjčit). Datum každého představení s označením předplatitelské skupiny oznamujeme 

měsíčně plakátem „Kultura“ a na vaši adresu (nebude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme 

za jeho dodání) ho budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Případnou změnu adresy 

ohlaste v kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou 

adresu se obraťte i v případě, že by Vám materiály nebyly doručeny. 

 
 

Prodej předplatenek 
 

Prodej předplatenek začíná dne 13. 12. 2022 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474)  a 

potrvá do 28. 12. 2022 

 
 

Cena předplatného 
 

Skupina A -  1.800 Kč / 1.500 Kč / 900 Kč – šest představení 

Skupina B -     900 Kč /  750 Kč – tři představení 
 

Divadelní představení nejsou vhodná pro mládež do 12 let. 

 

Začátky představení v 19.00 hodin 
 
Při pozdním příchodu na začátku představení, ale i po přestávce, ztrácí 

návštěvník nárok na své místo a bude usazen tak, aby co nejméně rušil 

průběh představení. 
 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena 
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SKUPINA A 
 

Přátelák                                              Stefan Vögel / Pantheon production 
 

Tady nikdo na nikoho nepráská. Jsme přeci kámoši. Fotbal a početí dítěte - to 
jsou nejčastější témata, kterým se postavy věnují. Dvě domácnosti, pět přátel 
a všichni přátelé jsou vystaveni těžké zkoušce, kdy každý na každého ví 
nějaké tajemství, které nutně směřuje k zapeklitým situacím a překvapivému 
rozuzlení.  
V režii Míry Noska hrají Marika Šoposká / Anna Stropnická, Jitka Ježková / Anna 
Fixová, Lukáš Pečenka / Míra Nosek, Michal Slaný a Filip Cíl  

 
The naked truth – Odhalená pravda                      Dave Simpson / StageArt    

 
Příběh pěti žen, které se setkávají ve vesnické tělocvičně-místním „kulturáku“ 
na kurzu pole dance. Ani jedna z nich netuší, co ji čeká, ale každá má svůj 
vlastní dobrý důvod naučit se tančit u tyče: zvýšit si sebevědomí, získat nebo 
udržet si muže, vdát se, shodit pár kilogramů anebo se vydat za vytouženou 
kariérou.  
V režii Petra Halberstadta hrají Hana Kusnjerová, Anežka Rusevová,                                       
Alžběta Vaculčiaková, Gabriela Míčová, Petra Špindlerová a další 

     
 

Miliónový údržbář                                 Eric Assous / Agentura Harlekýn 
 

Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si 
založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi 
světácký ex-manžel objeví před jejími dveřmi, avšak už to není ten arogantní a 
cynický obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, 
aby se omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.  
V režii Antonína Procházky hrají Petr Nárožný, Veronika Freimanová,                                           
Zuzana Žáková, Robert Hájek, Antonín Procházka a Lucie Zedníčková 

 
 

Světáci                 V. Blažek, Z. Podskalský, E. Illín, V. Hála / Divadelní agentura Háta 
 

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém 
hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po 
dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat se rozhodnou vzdělat v oblasti 
společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ 
zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do 
rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské 
výchovy.  
V režii Lumíra Olšovského hrají Viktor Limr, Dalibor Gondík, Aleš Háma, Vlasta  

                                              Žehrová, Monika Absolonová, Mahulena Bočanová, Jan Přeučil a další 
         
 

Jsem doma, zlato!                      Laura Wade / Divadlo Radka Brzobohatého 
 

Judy a Johnny žijí v idylickém manželství. Ona po všech stránkách dokonalá 
žena, která udržuje perfektně uklizenou domácnost, každý den připravuje 
božskou večeři, a manžela vítá vyladěným drinkem a nahřátými papučemi. On 
živitel rodiny. Tradiční uspořádání domácnosti v kulisách 50. let. Až na to, že 
se píše rok 2022.  
V režii Lukáše Buriana hrají Zuzana Kajnarová, Roman Říčař, Jana Švandová, 
Jana Bernášková, Romana Goščíková a Petr Semerád  

 

 
  

Kouzelná vyhlídka                       Jakub Nvota / Divadelní společnost Frída 

 
Jedná se o čtyři prolínající se příběhy hudební komedie, které se 
odehrávají od roku 1942 až po současnost na Kouzelné vyhlídce nad 
městem. 
S notnou dávkou humoru,  nadhledem a silným dojmem pravdy, 
zachycují jednotlivé charaktery postav, které ovlivnila druhá světová 
válka, totalita padesátých let, začínající demokracie a realita dnešní 
doby. Představení je provázáno rytmy swingu, tanga, metalu                     
a balkánským gyps. 

V režii Jakuba Nvoty hrají Bára Munzarová, Štěpánka Křesťanová,  
                                                Radim Novák a Martin Trnavský 
 
     

 
SKUPINA B 

 
Muž mojí ženy                                                    Miro Gavran / Divadlo na Fidlovačce 
  

Celých pět let dokáže jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom 
nemají ani tušení a věří, že jsou pro svou lásku tím jediným vyvoleným. 
Jednou ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci  chlapsky 
vyřešili. Který vyhraje? 
V režii Tomáše Svobody hrají David Novotný a Michal Dlouhý   

 
 

 
Fantastická žena                                                      Norm Foster / Agentura Familie 

 
Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy 
pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se 
jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může souviset?  
V režii Martina Vokouna hrají Patricie Pagáčová / Diana Šoltýsová, Václav 
Krátký / Ondřej Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna 

 
 

 
Příběh ze zoo                                               Edward Albee / Divadlo Ungelt 
 

Když nemáte vztah k lidem, měli byste někde začít. Třeba na lavičce v Central Parku 
po cestě ze zoo. 
Inscenací, v níž do Ungeltu poprvé vstoupí renomovaný režisér Jiří Pokorný, se 
divadlo chce přihlásit k odkazu nejen Albeeho díla, ale také k odkazu slavné éry 
Činoherního klubu, v němž v roce 1965 hru Stalo se v zoo zrežíroval Jan Kačer s 
Miroslavem Macháčkem a Josefem Somrem.  
V režii Jiřího Pokorného hrají David Švehlík a Ondřej Brousek  

 


