
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 16. 12. 2021 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474)  a 

potrvá do 28. 12. 2021  

 
 

 

 

Cena předplatného 
 

Skupina A -  1.380 Kč / 1.320 Kč / 1.260 Kč / 600 Kč – šest představení 

Skupina B -     690 Kč /    660 Kč /    300 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 
 

KULTURNÍ  DŮM 

STŘELNICE 
Jindřichův Hradec 

 

 

 
 

PŘEDPLATNÉ 

JARO 2022 
 



SKUPINA A 
 

Svatba bez obřadu                         J. Girault, J. Vilfrid / Divadelní agentura HÁTA 

Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z aktérů 

brilantní francouzské situační komedie, než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad 

poměry výřečný pojišťovací agent, než odcestoval razantní a trochu nervózní milionář 

Leonard se svou půvabnou éterickou manželkou za obchodem do Paříže, než se jejich 

jediný pravý syn vrátil z brazilských pralesů a především: než zůstaly rodinné akcie       

v rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery.  

V režii Jaroslava Slánského hrají Hana Kusnjerová / Kristýna Kociánová / Betka Stanková, 

Adéla Gondíková / Mahulena Bočanová / Radka Pavlovčinová, Martin Sobotka, Juraj 

Bernáth / Roman Štolpa, Marcel Vašinka  a další 

 

Neperte se, prosím vás!                                       Gur Koren / Divadlo Palace    

Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední 

vůli. Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná 

pracující matka samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále 

vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. Proto 

asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho 

děti měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl 

dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. 

                                              V režii Petra Svojtky hrají Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, Zuzana                                     

                                             Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach, Kateřina Holánová   

 

Čarodějky v kuchyni                        Caroline Smith / MDAgentura a divadlo Metro 

Co se stane, když osud svede dvě kuchařky, které se dlouhá léta nenávidí, do 

jedné televizní kuchařské show? Jedna vaří francouzskou kuchyni                    

a ta druhá kuchyni domácí. Stanete se svědky jakoby živého natáčení a 

dokonce můžete ochutnat, co si obě naservírují. Dámy se nešetří ani když jde 

o přímý přenos. Na konci nás čeká překvapivé rozuzlení.  

V režii Romana Štolpy hrají Michaela Dolinová / Sandra Pogodová, Veronika 

Žilková, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej 

 

Parfém v ohrožení                             Bruno Druart / Divadlo Radka Brzobohatého 

Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se vrah. 

Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž 

života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Všechny jsou v podezření, 

protože okolo slídí Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, 

který vyznává ještě nevšednější policejní metody. 

V režii Jakuba Nvoty hrají Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová, 

Vanda Károlyi, Romana Goščíková / Kateřina Peřinová, Lukáš Burian  

         

 

Rozmarné léto                                    Vladislav Vančura / Divadelní spolek Kašpar 
 

Uprostřed chladného a deštivého léta naruší hašteření tří přátel v říčních 

lázních mistra Antonína Důry příjezd potulného komedianta Arnoštka a jeho 

krásné společnice Anny. 

V režii Jakuba Špalka hrají Jan Potměšil / Miroslav Hanuš, Eva Elsnerová / Jitka 

Nerudová, Tomáš Stolařík, František Kreuzmann / Jan Zadražil a další 

 
  

Na zlatém jezeře                                       Ernest Thompson / Agentura Harlekýn 

 

V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší 

manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy 

zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, 

starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. 

Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym 

pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým 

příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu 

prát.      

V režii Vladimíra Strniska hrají Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika        

                                                       Procházková, Vasil Fridrich / Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel Zima     

 

 

 

SKUPINA B 

 

 

Gin game                                             Donald L. Coburn / Vršovické divadlo Mana 
 

 

Je to příběh dvou nemladých lidí, které svede náhoda a potřeba najít 

partnera pro karetní hru. Fakt, že se partička ginu promění v partii mnohem 

závažnější, vypovídá o tom, že partnerské problémy nejsou rozhodně jen 

výsadou mladých lidí.  

V režii Ondřeje Zajíce hrají Zuzana Kronerová a Dušan Sitek  
  

 

 

Odvolání                                                        Bill C. Davis / Divadlo v Řeznické 
 

Mark Dolson - student katolického semináře, který vstupuje na scénu jako 

rebelující „snílek a pošetilec“, je ochoten sám sebe i „kariéru“ kněze, pro 

svoje názory a ideály pravdy a čistoty, zničit. Tak to alespoň vidí jeho 

mentor otec Farley. My všichni máme volbu, zda zvolíme pohodlí a jistoty 

a budeme slepí k tomu, co se kolem nás děje, a nebo v sobě kousek            

toho „pošetilce a snílka“ najdeme. 

V režii Miroslava Táborského hrají Miroslav Táborský a Filip Cíl 
  

 

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   

 


