
JARNÍ
ABONMÁ

jarní cyklus sezóny

l únor – květen  2020 l

PRO DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V KULTURNÍM KLUBU SKUTEČ 

Vydalo: Město Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Tel.: 469 326 487/486, 731 557 477/422

Předprodej divadelního abonmá prostřednictvím
vstupenky.skutec.cz

a na odboru kultura a školství Městského úřadu Skuteč
(v úředních dnech a vymezených hodinách).

Změna programu vyhrazena.

Denis Kábrtová & Radůza

Městské divadlo Mladá Boleslav

LEGENDA 997 (V+V)
pondělí 25. května 2020, 19 hodin
Originální divadelní zážitek s hudbou a texty písničkářky 
Radůzy. Slunce ještě nikdy nevysvitlo v české krajině jas-
něji než toho dne, kdy byl zavražděn kníže Václav. Pou-
hý los osudu. Buď Václav, nebo Boleslav. Bez hříchu by 
lidské plémě vymřelo. V červáncích bude zapsán onen 
osudný pátek, kdy byl zabit Vojtěch, druhý pražský bis-
kup, misionář, mučedník. Jsme jiní než před 1000 lety? 
Má smysl snažit se změnit řád věcí? Čas nadělá i z vrahů 
světce. Legenda o dvou světcích, kteří svou vizí předběhli 
svou dobu a jejichž dobré skutky byly po zásluze potres-
tány. 

Osoby a obsazení:
Vojtěch / Milan Ligač
Václav / Petr Mikeska
Boleslav / Radim Madeja
Strachkvas / Ivo Theimer
Radoslav / Petr Prokeš
Magdalena / Malvína Pachlová
Theofano / Alena Hladká
Střezislava / Lucie Matoušková
Ludmila  / Eva Reiterová
Drahomíra / Karolína Frydecká
Klavír / Zdeněk Dočekal, j.h.
Flétna, zvonkohra / Dušan Navařík, j. h. 
Akordeon / František Tomášek, j.h., Pavel Havel, j.h.
Kontrabas / Pavel Husa, j.h., Lukáš Jadrníček, j.h.
Bicí, perkuse / František Otakar Kukula, j.h.

Režie: Pavel Khek
Délka představení: 135 minut včetně přestávky

ZVEME S PŘEDSTIHEM...

V  listopadu 2020 uvedeme v  Kulturním klubu Skuteč 
hru DEŠTIVÉ DNY pražského Divadla Ungelt, v níž herec-
ky excelují Richard Krajčo a David Švehlík.

Hra mladého amerického autora Keihle Huffa je jakou-
si divadelní adaptací všech klišé z kriminálních seriálů 
a  fi lmů. Dvojice policistů Denny a  Joey jsou typickým 
příkladem stereotypu „zlý a hodný polda“. Jsou přáteli 
již od dětství, které nebylo zrovna idylické a oba muže 
negativně ovlivnilo i do budoucna. 

Richard Krajčo, díky extrovertní povaze Dennyho, scéně 
dominuje. Role mu v roce 2012 přinesla cenu Thálie (Da-
vid Švehlík byl v  širší nominaci). Minimální scéna, ma-
ximální výkony, drsné výrazy i  emočně vypjaté situace. 
Představení není vhodné pro děti a mládež do 18 let. 
Přesný termín uvedení hry Deštivé dny, která nebude za-
řazena do  abonmá, upřesníme v  I. pololetí roku 2020, 
stejně jako informace k předprodeji vstupenek. 



Fabrice Roger – Lacan

Divadlo Kalich

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
pondělí 3. února 2020, 19 hodin
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem 
oni dva jako by žili každý na  jiné planetě. Ona  - reno-
movaná psycholožka, on - manažer marketingu. Shod-
nout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě 
nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními pře-
střelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu 
odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat sám 
a jak známo, protiklady se přitahují!
Komedie Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku 
nejúspěšnějších francouzských her. 
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je pro di-
váky zárukou výtečné zábavy, v níž bezpochyby najdou 
řadu trefně pojmenovaných situací také ze svých vlast-
ních životů.

Osoby a obsazení:
Ona / Jana Paulová
On / David Suchařípa

Režie: Lída Engelová
Délka představení: 135 minut včetně přestávky

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Sjields

Východočeské divadlo Pardubice

VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ
úterý 17. března 2020, 19 hodin
Vypadá to na  klasickou bankovní loupež, ale nic není, 
jak se zdá. Podaří se vedení malé banky v Minneapolisu 
ochránit vzácný diamant? Kdo tady vlastně krade? A co 
na to maďarský princ? Gejzír bláznivých, mnohdy doslo-
va krkolomných situací se odehrává nejen v bance, ale 
třeba i  ve  sklápěcí posteli, či dokonce ve  větracím po-
trubí. Nebude chybět ani pořádná love story a hudební 
hity rock’n’rollové éry minulého století. Svižná komedie 
s původním názvem The Comedy About a Bank Robbery 
baví diváky londýnského West Endu od roku 2016 a stala 
se tak už třetím velkým úspěchem trojice mladých brit-
ských autorů.

Osoby a obsazení: 
Mack Rascol, kriminálník / Ladislav Špiner
John Cooper, bachař / Josef Láska
Ruth Monoghamová, pokladní City Bank /
Ludmila Mecerodová
Roman Ztraceny, ředitel City Bank /  Petr Dohnal
Packal Diligen, stážista v City Bank / Petr Borovec
Lucille Ztracena, podvodnice, dcera Ztraceneho /
Kristýna Hulcová j. h.
Sam Monogham, kapesní zloděj, syn Ruth /
Zbigniew Kalina j. h.
Randal Stick, policejní inspektor / Radek Žák
Warden, Roger, Eddie, Helmut, Číšník, Racek 1 /    
Josef Pejchal
Tony, Zloděj 1 a 3, Hunter, Irving, Gus, Princ Ludwig, 
Racek 2 / Jan Musil
Raul, Russel, Zloděj 2, Zaměstnanec, Racek 3 
a všichni ostatní / Michal Lavrovič j. h.

Režie: Robert Bellan
Délka představení: 140 minut včetně přestávky

Eric Assous 

Divadlo Verze

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
pátek 3. dubna 2020, 19 hodin
Moderní francouzská salonní komedie se skvělými dia-
logy. Čisté herecké divadlo, které však kromě zábavy po-
skytuje i několik námětů k zamyšlení. 
Manželé Greg a  Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa 
na  večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět 
let neviděl, se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. 
Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví 
na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele 
předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak moc jiný? Nechte 
se překvapit.

Osoby a obsazení: 
Greg / David Matásek
Melanie / Linda Rybová
Charlie /  Jana Janěková ml. 
Jeff / Igor Chmela
Noel / Matouš Ruml

Režie: Thomas Zielinski
Délka představení: 90 minut bez přestávky


