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Autor, režie: Arnošt Goldflam
Uvádí: Filmová a divadelní agentura Praha

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají 
v domě seniorů. K srdci si příliš nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý, 
ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky a touhy. Oba čekají na zázrak – 
že přijde nabídka být ještě alespoň jednou na jeviš� a vychutnat si potlesk. Vzpomínají na 
své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na prchavý svět divadelního života. Podle au-
tora jde o bizarní a poněkud groteskní kousek; protagonisté zastávají dvojí přístup k životu 
a vzniká zde spor, jak se k divadlu i k životu vůbec postavit. Je rád, že pro hru získal právě 
Švehlíka se Zindulkou. „Oba tomu textu rozumí natolik, že by mě vlastně ani nepotřebovali“, 
dodává.

Délka: 1 hodina 20 minut 
Hrají: Alois Švehlík, Stanislav Zindulka 

17. září: ŘEDITELSKÁ LÓŽE



Autor: Michael Parker

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec, a jeho žena Lois mají oba na víkend své plány 
a odjíždějí pryč. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval mi-
lostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne, a netuší, že jeho žena měla úplně 
stejný nápad a přijíždí do bytu s přítelem Joem. Ambasáda mezi�m čelí hrozbě bombového 
útoku, a tak Harryho sekretářka Faye a kapitán South z americké námořní pěchoty přijíždějí 
do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb, střežený jednotkou mariňáků. A pak už 
to jede – Joe převlečený za kamarádku Debbie, Harry nevědomky okouzlen Joem, kapitán 
South na stopě teroristovi a natvrdlá Faye, která málem způsobí zničení Velké Británie. Za-
milovaný sukničkář je příjemná oddechovka, která zaručeně pobaví a polechtá bránice. 
Oblíbený a zkušený autor frašek Michael Parker slibuje překvapivý konec a množství kome-
diálních situací.

Režie: Roman Štolpa

Hrají: Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Viktor Limr (alt. Pavel Nečas), Zbyšek Pantůček (alt. Mar�n 
Zounar, Juraj Bernáth), 

15. říjen: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 

Kristýna Kociánová (alt. Hana Kusnjerová, Radka Pavlovčinová),
Mahulena Bočanová (alt. Adéla Gondíková, Betka Stanková), Veronika Jeníková (alt. Olga 
„Háta” Želenská), Ivana Andrlová (alt. Pavla Vojáčková)  

Překlad: Pavel Dominik

Uvádí: Divadelní společnost Háta
Délka: 2 hodiny 15 minut s přestávkou



Autor: Veronique Olmi

Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem. Manželé Igor 
Bareš a Antonie Talacková se potkávají na jednom jeviš�, kde rozehrají napínavý příběh o jednom 
setkání „po letech“.  Sam a Marion to�ž bývali manželé. Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně 
vpadne Sam. Více než deset let se neviděli - od té doby, kdy Sam Marion opus�l. Ve vzduchu visí otázka, 
zda byl jejich rozchod před dvanác� lety nevyhnutelný a jestli právě �mto rozhodnu�m nepromarnili 
možná nejkrásnější léta života. Fascinující příběh a problém, který Sam do bytu přinesl, vytváří neu-
věřitelnou zápletku, která ús� ve velmi nečekané, ale rozhodně velmi pozi�vní rozuzlení...

Režie: Jaromír Janeček

Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš, Michal Hnátek (alt. Antonín Týmal)

*Listopad: JENOM ŽIVOT 

Překlad: Jaromír Janeček

Uvádí: Studio Bouře
Délka: 2 hodiny 15 minut s přestávkou

3. prosinec: NEBE? 

Námět, scénář, režie a vše ostatní: Divadlo MALÉhRY
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, J. Barin Tichý

Délka: 1 hodina 30 minut

Dámská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost! Představení je inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy 
žen kolem nás. V příběhu učitelky, herečky a kadeřnice dochází ke konfliktům díky odlišnému vidění 
světa a postojům k mužům. Děj se navíc odehrává tam, kde se ocitáme po smr�. Koktejl v�pu, nad-
hledu a sebeironie je zabalen do milého nebeského hávu. Věčný námět posmrtného života tam někde 
na obláčku posloužil k rozehrání docela divoké dámské jízdy, jejíž náboj určují stras� zcela pozemské. 
Inscenace NEBE? je autorskou prvo�nou Divadla MALÉhRY, které se po roce vrací do Mnichova Hradiště.

(*datum bude upřesněno)



Autor: Ray Cooney

John Brown je taxikář, kterému se kvůli přísně dodržovanému harmonogramu daří léta uta-

jovat skutečnost, že má dvě manželky a že vede dvojí život. Jednoho dne se však John kvůli 

okolnostem dostane do nemocnice a na policii. Nepodaří se mu tak dodržet svůj časový 

harmonogram a rozjíždí se velký kolotoč lží, do kterých se John stále více zamotává. Když 

se konečně rozhodne ke všemu přiznat a poprvé říká pravdu, nikdo mu však nevěří...

Komedie, která zaznamenala fenomenální úspěch po celém světě, jednoznačně patří k tomu 

nejlepšímu, co v tomto žánru bylo vytvořeno.

Režie: Roman Štolpa

Hrají: Andrea Bulišová (alt. Sabina Valová), Zuska Velichová, Jiří Racek, Jan Nosek Novák, 
Václav Čížkovský, Ondřej Lechnýř, Jan Antonín Duchoslav (alt. Ivan Remta), Radan van Rat

*Leden: BĚŽ ZA SVOU ŽENOU 

Překlad: Pavel Dominik

Uvádí: Branické divadlo 
Délka: 2 hodiny 30 minut s přestávkou

(*datum bude upřesněno)



Autor, režie: Jakub Zindulka

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým. Po úžasném

Manželském čtyřúhelníku se Fanny agentura vrací zahrát do Mnichova Hradiště neméně 

úspěšnou hru Jakuba Zindulky Tchýně na zabi�. O tom, že je to úspěch, svědčí spokojení 

diváci a vyprodaná představení. Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi 

matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchý-

němi samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.

Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná, Mar�n Kraus

4. únor: TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Uvádí: Fanny Agentura 

Délka: 1 hodina 30 minut s přestávkou



Hrají: Tereza Kostková, Carmen Mayerová
Uvádí: Agentura MR v spolupráci s divadlem Viola

Autor: Jiřina Tejkalová  
Režie: Jaromír Pleskot

Laskavost, moudrost, v�p, který pomůže překonat překážky a nástrahy, nekonvenční přístup 

k životu a hlavně nezdolná chuť do života – tak by se dal charakterizovat životní příběh au-

torky bestselleru Vejce a já, Be�y MacDonaldové. Životní a úsměvný op�mismus spisova-

telky se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně Blanche 

Caffierové. Ta je autorkou románu, který je předlohou tohoto poutavého představení. Hra 

pro dvě skvělé herečky, matku a dceru, vypráví v�pný a laskavý příběh o životě slavné spi-

sovatelky, plný nezdolného op�mizmu. 

4. březen: HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ 

Délka: 1 hodina 50 minut s přestávkou  

Překlad: Eva Marxová



Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, Petra Tenorová
Uvádí: Agentura Harlekýn
Autor, režie: Arnošt Goldflam 

Jestlipak víte, která místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější a kde se všechno určuje, 

probírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí? Tím tajemným, mys�ckým a vzrušujícím místem je právě 

dámská šatna. Skrze setkání a rozhovory v divadelní šatně dává komedie nahlédnout do 

osudů čtyř hereček. Do života Marie právě vstupuje nový muž. Její kolegyni Trudu s malou 

dcerou zase již po několikáté opouš� manžel. Mladičká Klára přirozeně touží po roli, diva-

delním růstu a úspěchu. Nejstarší Líza řeší problém smysluplnos� hereckého poslání. Ve 

čtyřech generačních rovinách lze paralelně sledovat často provázané osobní i profesní udá-

los�. Komedie skvěle poodhaluje jindy tak skryté atrak�vní prostředí divadelního zákulisí.

*Duben: DÁMSKÁ ŠATNA 

Délka: 2 hodiny s přestávkou 

Kontakt: divadlo@klubmh.cz, tel.: 326 772 464 nebo v kanceláři KLUBu 

(*datum bude upřesněno)
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