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2. února 2021 – přeloženo na 11. října 2021 

Torben Betts: KOČKA V OREGÁNU 

 
Jedna z nejúspěšnějších současných 

londýnských komedií nabízí spoustu humoru  

i vážného citu a velké příležitosti pro 

výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet 

jemných velkoměstských intelektuálů  

s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, 

touhy a v neposlední řadě vzájemné 

předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato 

konverzačně – situační komedie, která 

pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty 

naší současnosti a staví na precizních 

dialozích. 

 

Hrají: 

Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára 

Cibulková, Zdeněk Velen 

 

19. října 2021 

David Hare: SKLENĚNÝ STROP 

Hra Davida Harea Skleněný strop byla v jeho 

domovské Británii i později ve Spojených 

státech amerických ověnčena řadou cen. 

Premiéra divadelní hry u nás proběhla v květnu 

roku 2018 a od té doby patří mezi vyprodané 

kusy Divadla Ungelt. Dva rozdílné světy, dva 

nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný 

pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující 

střet dvou silných osobností, které se nedokáží 

přestat milovat, ačkoli je všechno proti.  

Hrají: 

Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent 

Navrátil / Vladimír Pokorný 



12. ledna 2021 – přeloženo na 18. listopadu 2021 

Norm Foster: FANTASTICKÁ ŽENA 
 

Současná komedie úspěšného kanadského 

autora, jejíž zápletka se točí kolem 

seznamu vlastností, které by měla mít ideální 

partnerka. 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? Nechte se překvapit! A dejte si 

dobrý pozor na to, co si přejete... 

 

Hrají: 

Patricie Solaříková / Diana Šoltýsová, Václav 

Krátký / Ondřej Volejník, Adrian 

Jastraban / Jarmil Škvrna 

 

 

19. prosince 2021 

Folker Bohnet, Alexander Alexy: OSCAR PRO EMILY 

 

Studio DVA přichází  

s konverzační komedií, která  

je plná  překvapivých zvratů. 

Stárnoucí manželský pár Emily  

a Henry čekají na předávání 

Oscarů. Oba doufají, že jejich 

celoživotní herecké dílo bude 

odměněno. Čas do večerního 

ceremoniálu si krátí diskusemi  

o vhodném oblečení  

a vzpomínkami. Jakmile se objeví 

Jeff z donáškové služby, mají konečně publikum, které tolik potřebují. Mladý 

poslíček ovšem svými zvídavými otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí  

a říkají, je pravda. A na závěr přijde velké překvapení… 

Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták 

 

 



termín bude upřesněn 

Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA 

 
Drama o tom, kolik jsme schopni zaplatit za 

svobodu... 

Nejlepší a nejslavnější české drama, které je 

zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Starší 

z nich Alois nalezl námět v moravské vesnici 

Těšany a chtěl jej zpracovat jako román. 

Vilém však prý navrhl napsat na motivy 

původně celkem jednoduchého příběhu 

skutečné drama. Ukázalo se, že to byl skvělý 

nápad. Maryša měla premiéru v pražském 

Národním divadle v květnu 1894 a od té doby 

prakticky nezmizela z jevišť. Byla adaptována 

i pro balet, operu a rozhlas. Nejspíš se nenajde 

nikdo, kdo by o Maryši alespoň neslyšel. 

Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily 

obecné konvence, rodinná a společenská 

autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. 

Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu 

a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá 

sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, 

jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? Ale je 

to ještě život, anebo cesta do pekel? 

 

Hrají:  

Tomáš Töpfer, Anna Fixová, Helena Karochová, Vladimír Senič, Daniela 

Šišková, David Krchňavý, Kateřina Fixová, Martin Dusbaba, Eva Miláčková, 

Helena Vondrušková 

 

 
Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod.,    

vstupné na jednotlivá představení: 500/450/400/350 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CENA DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 1.100 – 1.600 Kč 

 
ABONENTKY ZAKOUPÍTE V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU 

PŘI MĚSTSKÉM KLUBU LITOVEL  

email: vstupenky@mklitovel.cz, tel.: 585 150 499, 775 339 098 
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