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DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA............................................................................................................

MILÍ DIVÁCI,
vážení předplatitelé, divadelní fanoušci,

brzy zahájíme další divadelní sezonu! Věříme, že všechna 
představení odehrajeme bez komplikací. 

V jarní sezóně 2021 se opět můžete těšit na tři předplatitelské 
skupiny A, B, C. Výběrová skupina A se opět soustředí na náročnější 
diváky. Pokud jste zastánci klasiky s tradičním humorem a výraznými 
hereckými osobnostmi, je pro vás tato skupina jasnou volbou. 
Pobavit a odreagovat se také můžete nad komediemi, či parodiemi 
v odlehčeném Béčku. Nebo byste raději od každého trochu, či 
černou komedii? Pak zvolte vyváženou skupinu C.

Tentokrát jsme pro vás přichystali rovnou patnáct divadelních 
představení. Pro zjednodušení a přehlednost jsme také sjednotili 
cenové skupiny do jedné. Pevně věříme, že vás kvalitní inscenace 
s hereckými legendami potěší a ve zdraví si je užijete! Navíc můžete 
potěšit i své blízké skvělým vánočním dárkem, na vyžádání vám 
vytvoříme dárkový poukaz pro předplatné jaro 2021.

Jsme tu po vás a těšíme se na viděnou v Divadle Fráni Šrámka.

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

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
• vaše oblíbené místo vám zůstává po celou sezónu 
• díky výhodné celkové ceně jsou pro vás představení výrazně levnější 

než při koupi každého představení zvlášť. Pro jarní sezónu 2021 je 
cena za všechny skupiny jednotná:

VÝBĚROVÉ PŘEDPLATNÉ |A| — 1700 Kč
ODLEHČENÉ PŘEDPLATNÉ |B| — 1700 Kč
VYVÁŽENÉ PŘEDPLATNÉ |C| — 1700 Kč

• abonentku můžete klidně někomu půjčit
• ztracenou či zničenou abonentku vám zdarma nahradíme  

 

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ
► STÁLÍ PŘEDPLATITELÉ:
Napište si o novou abonentku na e-mail divadlo@centrumkultury. cz, 
nebo nám doručte přihlášku ▼ na adresu Centrum kultury města 
Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek (přihlášky také můžete 
vhodit do schránek Kulturního domu, nebo z boku Divadla Fráni 
Šrámka u Senior Pointu). 
Termín podání přihlášek se uzavírá 30. listopadu 2020, prosíme 
o dodržení termínu.

► NOVÍ ZÁJEMCI O PŘEDPLATNÉ: 
zbývající volná místa dáme cca od 14. prosince 2020 do on-line 
prodeje a předprodeje na pokladnách Centra kultury města Písek. 
Zakoupenou (normální i on-line) vstupenku na celé předplatné vám 
pak na začátku divadelní sezóny vyměníme za klasickou abonentku 
(na pokladně Kulturního domu, případně přímo před prvním 
představením dané skupiny přímo v Divadle Fráni Šrámka).

► PRODEJ SAMOSTATNÝCH PŘEDSTAVENÍ:
jednotlivá představení budeme postupně dávat do prodeje zhruba 
od 21. prosince 2020.

JMÉNO / ADRESA / E-MAIL & TELEFON

SKUPINA

POČET MÍST

ŘADA A MÍSTA 

A B C



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

• 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 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY 
Pro jarní předplatné máme zarezervované následující termíny. 
Samozřejmě, vzhledem k aktuální korona-situaci je možné, že zejména 
ta první představení budou přesunuta na konec května a červen…

LEDEN  .....................................................................................................
středa  13/1  MILÁČEK ANNA |B|
sobota  16/1  SHAKESPEARE VE 120 MINUTÁCH |C|
středa  27/1  BALADA PRO BANDITU |A|

ÚNOR  .................................................................................................
pátek  5/2   ROMEO A JULIE |A|
neděle  7/2  VELVET HAVEL |C|
neděle  21/2  RUKOJMÍ BEZ RIZIKA |B|

BŘEZEN  ................................................................................................
pondělí  1/3  TESTOSTERON |C|
středa  10/3  JISTĚ, PANE PREMIÉRE! |C|
středa  24/3  PUSŤTE DONNU K MATURITĚ |B|
sobota 27/3  PAN HALPERN A PAN JOHNSON |A|

DUBEN  ..............................................................................................
čtvrtek  8/4  SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ |B|
úterý 13/4  MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY |C|

KVĚTEN  ................................................................................................
pátek 7/5  ROZMARNÉ LÉTO |A|
úterý 11/5 ŠAŠEK A SYN |A|
sobota  15/5 O LÁSCE |B|

ČERVEN  ...............................................................................................?

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA PŘÍBRAM............................................................................................................

BALADA PRO BANDITU
Ivan Olbracht, Milan Uhde, Miloš Štědroň

Kultovní muzikálová verze příběhu Nikoly Šuhaje loupežníka.

Láska, zrada, nezkrotná touha po svobodě, úplatnost, pomsta, 
vražda. Balada snoubící napínavé činoherní situace s krásnými 
písněmi za doprovodu živé kapely. Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, 
inspirovaný románem Ivana Olbrachta, se dočkal jevištní muzikálové 
verze v 70. letech minulého století. Od té doby stačili Nikola, jeho 
láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu získat 
nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět…

Režie: Milan Schejbal
Účinkují: Pavel Batěk, Jiří Vojta, Lukáš Král, Martin Dusbaba, Vladimír 
Senič, Lukáš Typlt, Jaroslav Someš, Anna Fixová, Eliška Nejedlá a další

|A| VÝBĚROVÉ  



MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ............................................................................................................

ROMEO A JULIE 
William Shakespeare

Shakespearova tragédie o nešťastné lásce v rozeštvaném světě.

Snad žádnou hru není třeba představovat méně než Shakespearova 
Romea a Julii. Slavný příběh o lásce a nenávisti, o osudovém nesváru 
mezi dvěma rody a o tom, jak může malichernost vést k osudové 
tragédii, připravil pro divadlo ABC umělecký šéf Michal Dočekal. 
Do hlavních rolí obsadil mladé talenty Terezu Marečkovou a Zdeňka 
Piškulu. Živou hudbou inscenaci doprovází indie rocková kapela 
Please The Trees.

Režie: Michal Dočekal
Hrají: Zdeněk Piškula, Tereza Marečková, Dana Batulková, Jiří Štrébl, 
Milan Kačmarčík, Martin Donutil, Sabina Remundová a další

|A| VÝBĚROVÉ  |A| VÝBĚROVÉ  

DIVADLO UNGELT PRAHA............................................................................................................

PAN HALPERN A PAN JOHNSON  
Lionel Goldstein

Herecký koncert dvou bardů – Petra Kostky a Františka Němce.

Komorní hra o zvláštním přátelství dvou starých mužů. Pan Halpern 
pochoval svou ženu a u hrobu se seznamuje s jejím dávným přítelem 
panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem málem poperou, ale 
zvědavost jim nedá, a tak se vzájemně poznávají...

Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka, František Němec 



DIVADLO KAŠPAR PRAHA............................................................................................................

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  

DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO............................................................................................................

ŠAŠEK A SYN
Boleslav Polívka

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.

Režie: Bolek Polívka
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, 
Jaromír Barin Tichý, David Rotter, Jiří Fretti Pfeifer

|A| VÝBĚROVÉ  



|B| ODLEHČENÉ

DIVADLO PALACE PRAHA............................................................................................................

MILÁČEK ANNA
Marc Camoletti

Bláznivá komedie s jednoduchou zápletkou.

Světově proslulá situační komedie. Jacqueline má doma s milencem 
tajnou schůzku shodou okolností právě ve chvíli, kdy si její manžel 
Bernard přivede do bytu dívku, kterou se pokouší svést. Naštěstí však 
doma zůstala také pohotová hospodyně Anna...

Režie: Zdeněk Tyc 
Hrají: David Prachař, Martina Hudečková, Linda Rybová, Saša Rašilov, 
Petra Špalková

|B| ODLEHČENÉ

 AGENTURA HARLEKÝN PRAHA............................................................................................................

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 
Alain Reynaud Fourton

Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha. Jenže policii taky.

Dva letití kamarádi si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu, 
pro niž má každý odlišné důvody. Společná sebevražda se jeví jako 
ideální řešení, ale plán jim překazí trojice prchajících amatérských 
lupičů s plným pytlem peněz. Ti vtrhnou do bytu, překvapené 
sebevrahy si vezmou jako rukojmí a vyhrožují jim zabitím, což je právě 
to, co si oba muži nejvíce přejí…

Režie: Jan Novák 
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Jana Boušková 
/ Jana Malá / Marcela Peňázová, Martin Zahálka / Martin Davídek, 
Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná / Kateřina Petrová



|B| ODLEHČENÉ

DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA............................................................................................................

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ
Tomáš Dianiška

Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů.

Vtipná a zábavná jízda do poloviny devadesátých let. Nekompromisní 
ponor do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko 
a kdy jsme všichni toužili chodit na West Beverly High. Inscenace je 
kolektivním dílem všech zúčastněných, kteří se také objevují v různých 
rolích. V 90. letech byl seriál Beverly Hills 90210 velmi oblíbený – parta 
mladých, bohatých a úspěšných hrdinů tu zažívala všelijaké útrapy a 
peripetie, „Pusťte Donnu k maturitě“ je ostatně hláška ze seriálu.

Režie: F. X. Kalba
Hrají: Tomáš Dianiška, Adam Vacula, Erika Stárková, Sarah Haváčová, 
Barbora Kubátová, Tereza Dočkalová, Kamila Trnková a další

DIVADLO KALICH PRAHA............................................................................................................

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ 
Woody Allen, Jürgen Fischer

Komedie podle známého filmu Woodyho Allena. 

Jednoho letního dne se do vily v lesích, sjede nesourodá společnost. 
Poněkud potřeštěný vynálezce Andrew, řešící svou sexuální frustraci 
vymýšlením prapodivných vynálezů, a jeho půvabná manželka 
Adriana zde přivítají zdánlivě úzkoprsého filozofa Leopolda a jeho 
nastávající manželku, ve všech směrech okouzlující Ariel. Již tak 
dosti třaskavou směs doplní ještě záletný a bezuzdně milující lékař 
Maxwell a jeho skutečně v ničem nekomplikovaná přítelkyně Dulcy...

Režie: Jakub Nvota
Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša 
Málková, Radek Zima a další

|B| ODLEHČENÉ



|C| VYVÁŽENÉ

DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA............................................................................................................

SHAKESPEARE VE 120 MINUTÁCH 
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer

Komediálně laděná divadelní pocta velkému dramatikovi. 

Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 
staly cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní 
otázkou, zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý 
byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otázkami 
zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika 
pouze ve 120 minutách. Autorovu genialitu ilustrují pomocí současných 
kulturních fenoménů... A jestli vám to připadá nemožné, přijďte se 
podívat. 

Režie: Jan Borna a kolektiv
Hrají: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin Matějka

STUDIO DVA PRAHA............................................................................................................

O LÁSCE 
Phillppe Claudel

Komorní hra, která s lehce drastickým humorem sleduje pár středního 
věku, který ve svém přepychovém bytě probírá nejrůznější traumata 
dlouholetého manželského vztahu...

Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou ON a ONA vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. Po úspěšných inscenacích Sex 
pro pokročilé, Otevřené manželství nebo Vzhůru do divočiny (kterou 
jste na prknech vyprodaného píseckého divadla mohli vidět na 
jaře 2018), se v dalším „manželském duelu“ opět představují Jana 
Krausová a Karel Roden.

Režie: Adam Kraus
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden

|B| ODLEHČENÉ



DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA............................................................................................................

TESTOSTERON 
Andrzej Saramonowicz

Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy.

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje 
Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. 
Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek 
nebo nedostatek testosteronu. Sedm různých mužů, sedm pohledů 
na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? 
A bude přece jen někdy svatba?

Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Tomáš Měcháček / Denny Ratajský, Zdeněk Maryška, Michal 
Maléř, Jiří Racek / Karel Zima, Václav Šanda, Vojtěch Vodochodský 
a další

|C| VYVÁŽENÉ

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA............................................................................................................

VELVET HAVEL 
Miloš Orson Štědroň

Originální a netradiční pohled na život Václava Havla.

Autorský hudebně-divadelní projekt volně inspirovaný životem 
i tvorbou Václava Havla. S humorem a sobě vlastní zkratkou 
pojednává o něm, jeho okolí i o nás samotných... Forma představení 
vycházející z hudby dává šanci uchopit toto nelehké a ožehavé téma 
jedné z největších českých osobností s nadhledem a s vysokou mírou 
originality.

Režie: Jan Frič    
Hudba: Miloš Orson Štědroň
Hrají: Petr Jeništa, Miloslav König, Dita Kaplanová, 
Anežka Kubátová a další

|C| VYVÁŽENÉ

INSENACE 
ROKU 2014

NEJLEPŠÍ 
POPRVÉ UVEDENÁ 
ČESKÁ HRA ROKU

HUDBA ROKU

MUŽSKÝ HERECKÝ 
VÝKON ROKU



STAGE ART & DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO............................................................................................................

MINDGAME — LÍBEZNÉ VYHLÍDKY
Anthony Horowitz

Divadelní „koncert“ pro tři herce v čistokrevném thrilleru s podtitulem 
„Zapomenete dýchat!“

Když se Mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektivních románů, 
pokouší získat rozhovor se známým sériovým vrahem Eastermanem, 
nemá ani ponětí do čeho se pouští. Napřed musí dostat souhlas Doktora 
Farquhara, podivínského ředitele psychiatrické léčebny Líbezné 
vyhlídky, v níž je Easterman držen. Brzy však zjistí, že nic není takové, 
jak se zdá. Například kdo je ve skutečnosti záhadný Borson? Odkud se 
přesně vzalo maso v mrazáku? A proč není kostlivec ve skříni…? 

Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová

|C| VYVÁŽENÉ

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA............................................................................................................

JISTĚ, PANE PREMIÉRE!
Anthony Jay, Jonathan Lynn

Kdyby to nebylo tak k smíchu, bylo by to spíš k pláči.
 
Břitká komedie o tom, jak se dělá velká politika. Nejen v Británii. 
Nezadržitelný proud hlášek a salvy smíchu v nejúspěšnější britské 
komedii posledního desetiletí! Satirická komedie podle úspěšného 
pokračování slavného „britcomu“ z prostředí vysoké politiky. Vláda 
je v krizi a premiér Jim Hacker má problém. Je třeba zachránit před 
krachem zemi, Evropu, ale především svou pozici. Tajemník kabinetu 
Sir Humphrey Appleby má plán...

Režie: Karel Heřmánek, Michal Pavlík
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Petr Pospíchal, Dana Morávková 
a další

|C| VYVÁŽENÉ



www.centrumkultury.cz

a co tam máme dál…
… nejen předplatným žije naše divadlo. Komorní prostředí našeho 
divadelního sálu vybízí k tomu, aby se zde také linuly melodie měkké, 
rytmy houpavé a konejšivé, opepřené trochou té akustické říznosti. A 
nebo aby nám tu prachem cest ošlehaní dobrodruzi vyprávěli o svých 
zážitcích z cest dalekých a míst exotických. 

čtvrtek 18/2 MOJE HRA 
  — Divadlo Kalich Praha

Slavný spisovatel Josef Jankulovski (v podání 
Jiřího Bartošky) opustil tento svět nečekaně a 
s přáním soukromé smuteční slavnosti na jeho 
počest. Andělská komedie Moje hra odkrývá s 
nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá 
řadu třináctých komnat. Současně fandí životu: za 
jeden vyhaslý nabídne jeden nový.

pondělí 22/2 MALINA BROTHERS 
  — 10 let na pódiu

Jak je zřejmé i z názvu, jsou Malina Brothers 
muzikantskou sestavou postavenou na blízkém 
příbuzenském svazku tří ze čtyř členů — banjistou 
Lubošem, kytaristou Pavlem a nejmladším Josefem 
(housle a zpěv), které doplnil kontrabasista Pavel 
Peroutka. V roce 2020 oslavili 10 let existence a 
v rámci koncertní šňůry zavítají i do Písku.

pondělí 22/3 ŠTEFAN MARGITA  
  — Intimity

Z opery do šansonu. Štefan Margita, operní pěvec, 
tenor, chystá v roce 2021 něco výjimečného. 
Z operního světa se poprvé vydá do světa šansonu! 
Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než 
hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro 
něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. 

středa 21/4  DAVID KOLLER 
  — Acoustic Tour 

Jeden z nejúspěšnějších českých hudebníků David 
Koller zahraje svoje hity v unplugged aranžích.  
Během večera zazní například Chci zas v tobě 
spát, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Gypsy 
Love, Amerika, Recidiva nebo Lovec střelec doktor 
& vědec.

pondělí 3/5 JIŘÍ KOLBABA
  — Exotická diashow

Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, 
cestovatel Rádia Impuls a viceprezident 
Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, vás 
prostřednictvím svých jedinečných fotografií 
provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní 
přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře 
domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, 
exotiky a tajemna.

A další spoustu užitečných informací se dozvíte na našem webu:


