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ABC
MILÍ DIVÁCI,
vážení předplatitelé, divadelní fanoušci,

s radostí Vám oznamujeme, že brzy zahájíme novou divadelní 
sezonu. V sezóně pro rok 2022 se můžete těšit na 3 předplatitelské 
skupiny, které zahrnují celkem 15 divadelních představení.
Skupina A opět nabízí klasické tituly s tradičním humorem 
a výraznými hereckými osobnostmi.
Ke skupině B neodmyslitelně patří nálož zábavy a absurdity.
Je libo od každé skupiny něco? C je pro Vás nejlepší volba. Připravili 
jsme jak  humorné a oddechové inscenace, tak hry s detektivním 
nádechem a nějaká klasika se také najde.
Věříme, že si kvalitní divadelní představení užijete a budete se 
k nám rádi vracet.

MgA. Lenka Weberová, dramaturgyně 
& BcA. Tomáš Jiřík, vedoucí provozu

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
• vaše oblíbené místo vám zůstává po celou sezónu 
• abonentku můžete klidně někomu půjčit
• díky výhodné celkové ceně jsou pro vás představení výrazně 

levnější než při koupi každého představení zvlášť. Pro sezónu 
2022 je cena za všechny skupiny jednotná:

VÝBĚROVÉ PŘEDPLATNÉ |A| — 1800 Kč
ODLEHČENÉ PŘEDPLATNÉ |B| — 1800 Kč

   VYVÁŽENÉ PŘEDPLATNÉ |C| — 1800 Kč
 
 

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ
STÁLÍ PŘEDPLATITELÉ:
Napište si o novou abonentku na e-mail divadlo@centrumkultury. cz, 
nebo nám doručte přihlášku na adresu Divadlo Fráni Šrámka, Tylova 
69, 397 01 Písek (přihlášky také můžete vhodit do schránky z boku 
Divadla Fráni Šrámka u Senior Pointu). 
Termín podání přihlášek se uzavírá 30. listopadu 2021, prosíme 
o dodržení termínu.

NOVÍ ZÁJEMCI O PŘEDPLATNÉ: 
Zbývající volná místa dáme cca od poloviny prosince 2021 k dispozici 
novým zájemcům o předplatné, kteří si o něj mohou psát na mail 
divadlo@centrumkultury.cz. V případě dotazů volejte na telefonní 
číslo 774 598 326.

JMÉNO / ADRESA / E-MAIL & TELEFON

SKUPINA POČET MÍST ŘADA A MÍSTA 

A B C

PRODEJ SAMOSTATNÝCH PŘEDSTAVENÍ:
Jednotlivá představení budeme postupně dávat do prodeje 
začátkem ledna 2022.

DARUJTE PŘEDPLATNÉ:
Abonentkami můžete potěšit i své blízké. Na vyžádání Vám 
k abonentkám vystavíme i dárkový poukaz.

INFORMACE PRO DIVÁKY
•	po	vystavení	faktury,	po	on-line	nákupu	nebo	nákupu	na	pokladně	už	
nemůžeme	abonentky	měnit	nebo	je	přijímat	zpět

•	program	nebo	termíny	představení	se	mohou	v	určitých	nenadálých	
případech	 změnit	 (epidemická	 situace,	 vládní	 nařízení,	 nemoc	
účinkujícího,	požár,	povodeň,	pád	meteoritů	apod.),	aktuální	a	přesné	
informace	máme	vždy	na našem	webu	www.centrumkultury.cz

•	začátky	představení	budou	vždy	od	19:00

•	pokud	 se	 chcete	 vyhnout	 horké	 chvilce,	 bude	 lepší,	 když	 při	
vstupu	do	hlediště	vypnete	svůj	mobilní	telefon

•	hostující	soubory	nepovolují	pořizování	audiovizuálních	záznamů,	
při	 představení	 nefoťte	 ani	 nenatáčejte,	 ruší	 to	 nejen	 herce…		
Ta	 představení,	 kde	 nám	 to	 hostující	 soubor	 umožní,	
fotodokumentujeme,	takže	fotografie	může	vidět	v	naší	webové	
fotogalerii…

•	pokud	nedopatřením	přijdete	pozdě,	počkejte,	až	Vás	uvaděčka	
vpustí	do	hlediště



A A
DIVADLO POD PALMOVKOU

BEZRUKÝ FRANTÍK 
Tomáš	Dianiška	a	Igor	Orozovič

Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou.

Čáp, který ho nesl rodičům, mu před narozením ukousl ruce, 
a tak se Frantík narodil bez nich. Jeho upřímné nadšení je 
však naprosto nakažlivé. Nohama se naučil dělat vše, co dítě 
potřebuje – vzít kámen a přehodit kostel, pouštět draka, 
cvrnkat kuličky a taky se prát. Spolužačky nosí krátké sukně, 
přišla nabídka z obludária a z fronty se vrací další mrzáci. Černo-
černá komedie podle skutečného příběhu se soustřeďuje 
na vypjaté chvíle Frantíkova života, v nichž tvrdohlavý člověk 
usiluje o vymanění se z daného osudu i prostředí. Na pozadí 
novodobých českých dějin tak Frantíka čeká veliký zápas 
o lidskou důstojnost.

Režie: F. X. Kalba
Hrají: Jakub Albrecht, Adam Vacula, Tomáš Dianiška, Tereza 
Dočkalová, Igor Orozovič, Nataša Mikulová, Jiří Řehák, Jindřich 
Batěk

 |A| VÝBĚROVÉ   |A| VÝBĚROVÉ  
                                           AGENTURA HARLEKÝN 	

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI  
Edward	Taylor

Petr Nárožný v hlavní roli, která je mu psána přímo na tělo.

Komedie s pověstným anglickým humorem. Vláda Jejího 
veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se zatočit 
se zábavným průmyslem a hazardem. Jenže má to jeden háček 
– 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...

Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek/ Jakub Štěpán/ Martin 
Zajálka jr., Jan Čenský/ Martin Zahálka, Máša Málková/ Kateřina 
Sedláková, Zuzana Slavíková/ Ilona Svobodová, Karolína 
Vágnerová/ Andrea Daňková/ Jiřina Daňhelová



AA
DIVADLO UNGELT

DEŠTIVÉ DNY  
Keith	Huff

Drama spojující prvky kriminálního příběhu a hry o síle 
přátelství.

Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské 
policie. Drsný chlapský příběh, ve kterém se střílí, je plný ostrých 
slov, agrese, ale i citu, něhy a lásky, vyžaduje stoprocentní 
nasazení a koncentraci nejen od Richarda a Davida, ale i od Vás, 
diváků.

Režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík

Richard Krajčo za roli Dennyho získal Cenu Thálie 2012 a David 
Švehlík se umístil v širší nominaci.

 |A| VÝBĚROVÉ   |A| VÝBĚROVÉ  
                                           ŠVANDOVO DIVADLO	

HAMLET  
William	Shakespeare

Rodinné drama tak trochu na skandinávský způsob.

Příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy 
po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou 
tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. 
A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou 
Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo 
to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se 
dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský 
komoří, metoda...Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Režie: Daniel Špinar
Hrají: Patrik Děrgel, Kamil Halbich, Petra Hřebíčková/Klára 
Cibulková, Zuzana Onufráková/Denisa Barešová, Miroslav Hruška, 
Marek Pospíchal, Tomáš Červinek, Jacob Erftemeijer, Tomáš Kobr

Inscenace získala 4. místo v ANKETĚ DIVADELNÍCH NOVIN. Petra 
Hřebíčková a Patrik Děrgel byli nominováni na Cenu Thálie 2014.



A B
DIVADLO KAŠPAR

ROZMARNÉ LÉTO  
Vladislav	Vančura

Letní večer na prvorepublikové plovárně s laskavým humorem.

Adaptace úsměvné lyrické novely Vladislava Vančury. Uprostřed 
chladného a deštivého léta naruší hašteření tří přátel v říčních 
lázních mistra Antonína Důry příjezd potulného komedianta 
Arnoštka a jeho krásné společnice Anny...

Režie: Jakub Špalek
Hrají: Jan Potměšil / Miroslav Hanuš, Eva Elsnerová / Jitka 
Nerudová, Tomáš Stolařík, František Kreuzmann / Jan Zadražil, 
Miloslav Tichý / Václav Jakoubek, Tereza Slámová / Eliška Mesfin 
Boušková a další

 |A| VÝBĚROVÉ  
                                          STRAŠNICKÉ DIVADLO	

BOEING  - BOEING ANEB 
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI   
Marc	Camoletti

Francouzská situační příjemně rozverná komedie.

Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie 
nic neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým řádem, který 
se zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze 
školy a vypadá to, že i perfektní navigační systém začne mít 
trhliny. A začíná kolotoč bláznivých situací.

Režie: Roman Štolpa, Hana Gregorová
Hrají: Mirek Šimůnek, Martin Sochor/Jirka Chvalovský, Dominika 
Býmová, Bára Mottlová, Lucka Vojtová, Míša Dolinová/Miluška 
Bittnerová

 |B| ODLEHČENÉ



B B
DIVADLO NA JEZERCE

CHARLEYOVA TETA   
Jevan	Brandon	Thomas

Slavná převleková komedie.

Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené o ruku. 
Shodou okolností má Charleyho navštívit bohatá tetička 
z Brazílie. Její příjezd se ale opozdí, a tak studenti donutí 
spolužáka Babse, aby se přestrojil a kryl jim záda v úloze tetičky. 
Celý příběh ovšem zkomplikuje příjezd pravé tety a Babsovy 
lásky Elly.

Režie: Jan Hrušínský
Hrají: Petr Vacek, Martin Leták, Petr Macháček / Ondřej 
Dvořák, Martin Sitta, Zuzana Žáková, Johana Jedličková, Miluše 
Šplechtová, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Maryška / Libor Hruška, 
Jan Hrušínský / Zdeněk Hruška

                                DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM	
	

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU    
Patrick	Rayn,	Milan	Schejbal,	Hynek	Bouček

Dramatizace slavné novely, která humorným způsobem 
odsuzuje válku. 

Příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká 
s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně poctivým 
přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech 
a drilu nalezli smysl svého života. Každý nadřízený se ho snaží co 
nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které 
jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné. 
Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se 
někdy smějeme, abychom zakryli slzy…

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Aleš Háma, Jan Konečný, Petr Bednář, Filip Müller, Jiří 
Vojta, Ivana Krmíčková / Lucie Valentová, Monika Timková, 
Daniela Šišková, Eliška Nejedlá

 |B| ODLEHČENÉ |B| ODLEHČENÉ



B B
PANTHEON PRODUCTION

PŘÁTELÁK    
Stefan	Vögel

Komedie o fotbalu a početí dítěte.

Leon, Bernd a Robbi jsou již léta nejlepší kamarádi a zanícení 
fotbaloví fanoušci, samozřejmě různých klubů, takže není nouze 
o debaty a hádky. Leonovi a Romině se již delší dobu nedaří 
počít potomka a Romina se bojí, že si proto Leon najde mladší 
milenku. Dvojnásobná máma Babs své kamarádce Romině 
poradí, aby si sama pomohla umělým početím s vhodným 
dárcem spermatu. Chce to jenom najít muže, který má dobré 
geny. Všichni přátelé jsou vystaveni těžké zkoušce, kdy každý na 
každého ví nějaké tajemství, které nutně směřuje k zapeklitým 
situacím a  překvapivému rozuzlení.

Režie: Mira Nosek
Hrají: Marika Šoposká / Anna Stropnická, Jitka Ježková / Anna 
Fixová, Lukáš Pečenka, Michal Slaný, Filip Cíl

                                          DIVADLO KALICH	
	

TIK TIK      
Laurent	Baffie

Komedie, která upoutá svou neobvyklostí i živým humorem. 

V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy, různého 
věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém: trpí 
„tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou se těžko žije. 
Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého 
se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za 
zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená 
časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, seznamují se 
vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se nakonec 
sami pokusí o skupinovou terapii.

Režie: Jakub Nvota
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka 
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek

 |B| ODLEHČENÉ  |B| ODLEHČENÉ



CC
                                          DIVADLO J.K. TYLA PLZEŇ

ENIGMATICKÉ VARIACE       
Éric-Emmanuel Schmitt

Psychologická detektivka plná záhad ze života dvou mužů.

Erik Larsen se vypravil na opuštěný ostrov za významným 
spisovatelem Abelem Znorkem, aby s ním jakožto redaktor 
provinčních novin udělal interview o jeho poslední knize 
„Zapřená láska“. Když však začne pátrat po identitě ženy, které 
jsou Znorkovy milostné dopisy adresovány, profesní rozhovor 
o literatuře se změní v osobní souboj dvou mužů s odlišným 
pohledem nejen na lásku a sexualitu, ale na život vůbec. Po 
jedné vyjasněné záhadě vzápětí vynoří další a další - dokonce 
i v reálném životě Erika Larsena, protože i on má svá tajemství.

Režie: Jan Burian
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř

 |C| VYVÁŽENÉ
ŠVANDOVO DIVADLO

TESTIS – AGENT TZV. 
SPOLEČENSKÝ     
Martina	Kinská,	Radek	Schovánek

Téměř detektivní drama.

Silný komorní příběh prolínající časové roviny normalizace 
a dnešních dnů. Vynořování těžkých okamžiků i absurdit, které 
s sebou minulý režim a uhýbání v něm nesly. Zraněná blízkost 
a důvěra, a přece rodina jako jediný pevný bod. Co jsme to vůbec 
zač? Přestaňme se schovávat za tvrzením „taková byla doba“ 
a odkryjme karty, z nichž jsme si pečlivě zbudovali naše domečky 
z karet.

Režie: Martina Kinská
Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč, Viktor Kuznik
 

 |C| VYVÁŽENÉ



CC
                   STAGE ART & DIVADLO BOLKA POLÍVKY	

S LÁSKOU MARY        
Paul Elliott

Hořká komedie o tom, že životu se má jít naproti.

Jak je důležitá tolerance a respektování jiných? Connie, Leona, 
Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu a jejich největším 
životním povyražením za posledních 30 let je pravidelná 
každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich 
náhle zemře? Děvčata to vyřeší po svém. Půjčí si popel zemřelé 
kamarádky z pohřebního ústavu na poslední společnou karetní 
hru. Když poté zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný 
dárek, z poklidného dýchánku se stane nejdivočejší mejdan, 
který by si kdy dokázaly představit. Během večírku si ale také 
uvědomují, že „žít“ znamená pořádně si život „užít“, dokud 
není pozdě.

Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová, Hana 
Halberstadt, Elena Trčková / Simona Rejdová, Ondřej Dvořák

 |C| VYVÁŽENÉ
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

KVARTET    
Ronald	Harwood

I stárnout se dá s humorem a grácií! 

Laskavá komedie s typicky britským humorem o umění stárnout 
a nesmrtelnosti ducha. Hrdiny jsou lidé, kteří možná už mají 
produktivní věk za sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli něco 
udělat a hlavně snít. Penzion pro vysloužilé operní umělce je 
poslední štací někdejších pěveckých virtuózů. Příchod jejich 
bývalé kolegyně, slavné sopranistky, rozvíří jinak poklidnou 
hladinu jejich životů.

Režie: Petr Slavík
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, 
Zdeněk Žák 

 |C| VYVÁŽENÉ



C
 |C| VYVÁŽENÉ
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

VRAŽDA V ORIENT 
EXPRESU     
Agatha	Christie,	Ken	Ludwig

Divadelní adaptace jedné z nejslavnějších detektivek Agathy 
Christie. 

Luxusní vlak projíždějící Evropou uvízl na své pravidelné cestě 
Balkánem ve sněhových závějích. Jen co souprava zastavila, zamrzly 
stroje a cestující i posádka zůstali několik dní ponecháni napospas 
svému osudu. Každý se svým tajemstvím, každý se svou záhadnou 
minulostí. Atmosféra je napjatá a navíc dojde ke zločinu. Naštěstí 
je mezi pasažéry vlaku také slavný belgický detektiv Hercule Poirot, 
který se ihned pouští do práce. Podaří se mu vypořádat se se 
záhadnou minulostí pasažérů a odhalit vraha?

 Režie: Petr Mikeska
Hrají: Jiří Š. Hájek, Jana Zenáhlíková, Viktor Zavadil , Jitka 
Asterová, Kristina Sitková, Vladimíra Benoni, Karolina Frydecká, 
Michal Maléř, Jindřich Hrdý, Pepa Honzík, Fedor Šamulka

 MŮŽETE SE TĚŠIT
LUCIE BÍLÁ
Koncertní recitál s klavírem Petra Maláska.

CAVEWOMEN
Volné pokračování kultovní one man show, kde se seznámíte s hr-
dinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás 
trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem za-
mýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

4TET
Vokální kvarteto, které tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Ko-
llár a David Uličník. Gentlemani v cylindrech opět připravili originál-
ní podívanou!!

SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější drama Arthura Millera, oceněné Pulitzerovou cenou. 
Requiem za sen jednoho obyčejného člověka, který se probouzí z 
třpytivého snu do nemilosrdného rána reality. Herecký koncert Mi-
roslava Donutila a Zuzany Kronerové ve hře o nalhávání si, že bude 
líp, o marné snaze uniknout svému osudu, ale i o naději.

JAROSLAV SVĚCENÝ A SBORY
Nejznámější díla pro housle v podání českého virtuosa.

JAN SMIGMATOR & BIG BAND 
“MURPHYHO ZÁKON - TOUR 2022”
Swingový zpěvák Jan Smigmator vyráží v doprovodu svého vlast-
ního zbrusu nového big bandu na turné k albu „Murphyho zá-
kon“. Doprovodný orchestr tvoří třináct špičkových mladých 
českých jazzmanů. Ve složení piano, kontrabas/baskytara, kyta-
ra, bicí, Hammondovy varhany, čtyři saxofony, dvě trubky a dva 
trombony hrají repertoár vycházející ze swingových tradic, hitů 
Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů. To vše s velmi 
současným pohledem na věc, mladistvou energií, dravostí a ná-
dechem pop music

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY PROF. OTAKARA ŠEVČÍKA 
PRO MLADÉ HOUSLISTY
Od 1. do 12. července budou v Písku probíhat mezinárodní kurzy pro 
mladé houslisty, letos to bude již 35. ročník! A jako vždy se účastníci 
i ljejich ektoři, pochlubí s tím, co se naučili na veřejných koncertech.

OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, ve které se představí Martin 
Zounar a Martina Randová.
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SKUPINA |A|
BEZRUKÝ FRANTÍK 
Divadlo pod Palmovkou

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI
Agentura Harlekýn

DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt

HAMLET
Švandovo divadlo

ROZMARNÉ LÉTO
Divadlo Kašpar

SKUPINA |B|
BOEING  - BOEING ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Strašnické divadlo

CHARLEYOVA TETA
Divadlo Na Jezerce
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Divadlo A. Dvořáka Příbram

PŘÁTELÁK
Pantheon production

TIK TIK
Divadlo Kalich

SKUPINA |C|
TESTIS – AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ
Švandovo divadlo

ENIGMATICKÉ VARIACE
Divadlo J. K. Tyla Plzeň

KVARTET
Divadlo Bez zábradlí
S LÁSKOU MARY
Stage art & Divadlo Bolka Polívky

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Městské divadlo Kladno


