
MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL  

                 DIVADELNÍ SEZÓNA 2018/2019 

16. října 2018 

FANNY AGENTURA 

Jakub Zindulka: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 

 
Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous 

 

Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami, komedie o životě, který 

všichni dobře známe a který nás přesto znovu a znovu dokáže překvapovat. 

Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena 

pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném 

výrobním podniku. Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně 

oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou 

muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, 

že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé 

výměně manželů. Jak to dopadne...?!?! 

 

 listopad 2018 

DIVADLO UNGELT 

Lionel Goldstein: Pan Halpern a pan Johnson 

 



 

 

Hrají :  

Petr Kostka a František Němec 

 

Setkání dvou naprosto rozdílných mužů, kteří milovali jednu ženu. Výjimečné 

představení plné anglického humoru.

leden/únor 2019 

DIVADLO BOLKA POLÍVKY 

Richard Alfieri:  

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 

Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději v lepší 

zítřky! 

Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. Madame Lily 

Harrison si najímá Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, 

foxtrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i 

přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč a 

vzájemně si pomůžou. Chantal Poullain, která s inscenací v minulosti projela 

celou republiku, doplňuje v obnovené premiéře nový herecký kolega Martin 

Kraus. 

Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus 

 
 

 

 



březen/duben 2019 

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM 

Milan Uhde, Miloslav Štědroň: BALADA PRO BANDITU 

 

Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta. V roce 

1978 byl podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film (v režii Vladimíra 

Síse). Od té doby stačili Nikola, jeho láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci 

a další hrdinové příběhu získat nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět – 

alespoň v paměti a srdcích svých diváků a posluchačů. I v příbramském divadle 

se ke zbojníku Nikolovi vrátíme s láskou a se vší úctou a pokorou k síle příběhu 

o veliké lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které nás stále znovu těší 

a dojímají. Věříme, že stejně jako vás. V naší inscenaci nebude chybět ani živá 

kapela. 

Hrají:  
Nikola:   Pavel Batěk 

Derbak:   Jiří Vojta 

Velitel četníků:  Lukáš Král 

Mageri:   Martin Dusbaba 

Oreb Danko:   Vladimír Senič 

Uhrin:   Lukáš Typlt 

Starý Drač:   Jaroslav Someš 

Andrej Drač:   Šimon Knápek 

 

 

Bouda:   Robert Tyleček 

Kubeš:   Petr Florián 

Totín:    Petr Beleš 

Jura:    Filip Müller 

Eržika:   Anna Fixová 

Morana:   Kateřina Fixová 

Derbaková:   Ivana Krmíčková 

 

 
 

14. května 2019 

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA 
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála: 

SVĚTÁCI 



Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka 

Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od 

své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. Parta tří 

fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě 

plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v 

grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti 

společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ 

zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do 

rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské 

výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře 

vyškolených“ lehkých dam? 

 

Hrají:  
Viktor Limr/Lumír Olšovský, Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček, 

Aleš Háma/Martin Zounar, Vlasta Žehrová/Olga "Háta" Želenská, 

Monika Absolonová/Ivana Andrlová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková,  

Miriam Kantorková/Vlasta Peterková, Jan Přeučil 

Petr Gelnar/Martin Sobotka, Lukáš Pečenka/Pavel Vítek a další… 

 
 

 

Velký sál Záložny v Litovli, 19:00 hod.,    

vstupné na jednotlivá představení: 400/350/300/280 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CENA DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 1 000 – 1 500 Kč 

 
ABONENTKY ZAKOUPÍTE V TIC PŘI MK LITOVEL (budova Záložny)  

email: vstupenky@mklitovel.cz,  

tel.: 585 150 499, 775 339 098 

https://www.divadlohata.cz/cz/viktor-limr/35/
https://www.divadlohata.cz/cz/lumir-olsovsky/39/
https://www.divadlohata.cz/cz/dalibor-gondik/69/
https://www.divadlohata.cz/cz/zbysek-pantucek/27/
https://www.divadlohata.cz/cz/ales-hama/70/
https://www.divadlohata.cz/cz/martin-zounar/36/
https://www.divadlohata.cz/cz/vlasta-zehrova/32/
https://www.divadlohata.cz/cz/olga-hata-zelenska/26/
https://www.divadlohata.cz/cz/monika-absolonova/33/
https://www.divadlohata.cz/cz/ivana-andrlova/29/
https://www.divadlohata.cz/cz/mahulena-bocanova/28/
https://www.divadlohata.cz/cz/adela-gondikova/30/
https://www.divadlohata.cz/cz/miriam-kantorkova/71/
https://www.divadlohata.cz/cz/vlasta-peterkova/55/
https://www.divadlohata.cz/cz/jan-preucil/73/
https://www.divadlohata.cz/cz/petr-gelnar/38/
https://www.divadlohata.cz/cz/martin-sobotka/31/
https://www.divadlohata.cz/cz/lukas-pecenka/68/
https://www.divadlohata.cz/cz/pavel-vitek/74/
mailto:vstupenky@mklitovel.cz

